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1. APRESENTAÇÃO
O planejamento do setor saúde está inserido no planejamento governamental
consubstanciado no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA) de cada esfera de governo. O planejamento do SUS é de
responsabilidade conjunta das três esferas da federação, sendo que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios devem desenvolver seus processos de planejamento de
maneira integrada, levando em conta as prioridades das demais esferas, buscando gerar
complementaridade e funcionalidade.
Idealmente os ciclos de planejamento deveriam ocorrer da seguinte forma: Municípios,
Estados e União devem compatibilizar os instrumentos de planejamento da saúde (Plano de
Saúde, as respectivas Programações Anuais e 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) – a viabilidade e
sustentabilidade para o desenvolvimento das diretrizes e objetivos do Plano de Saúde
dependem da alocação de recursos no PPA/LOA.
O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), em
consonância com o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a Conferência Nacional de Saúde
(CNS), definem as diretrizes gerais de elaboração do planejamento para todas as esferas de
gestão, estabelecem as prioridades e os objetivos nacionais.
Tomando por base estas diretrizes e estratégias, o processo de construção do Plano
Municipal de Saúde de São Domingos do Capim, é elaborado utilizando a técnica do PES –
Planejamento Estratégico Situacional, que se divide em quatro momentos, a saber: ➔
Explicativo: seleção e análise dos problemas relevantes para os atores chaves e sobre os
quais se deseja atuar. ➔ Normativo: construção do plano de intervenção, a situação objetivo
que se deseja alcançar. ➔ Estratégico: análise de viabilidade das ações e a construção de
sua viabilidade quando consideradas essenciais. ➔ Tático-operacional: implementação do
plano.
Foi baseado para sua construção o Manual disponibilizado pelo Governo do
Estado/SESPA/NISPLAN de 2022 a 2025, que utiliza a definição exata, feita pelos principais
cientistas da técnica de construção de planos ao afirmarem que no “processo de
operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), a gestão é identificada como um
elemento central na política de saúde, o lócus onde esta se opera. Por outro lado, o
planejamento pode ser designado como um processo social, um método, uma técnica, uma
ferramenta ou tecnologia de gestão, um cálculo que precede e preside a ação, um trabalho
6
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de gestão, uma mediação entre as diretrizes políticas de uma organização e a subjetividade
dos trabalhadores”. (GIORDANI, 1979; MATUS, 1993; PAIM, 2002; CAMPOS, 2003).
Este processo de trabalho aproxima o instrumento planejar do conceito de processo de
trabalho, permitindo que todos os atores sociais façam parte da organização com trocas de
saberes e práticas, construindo e sistematizando o plano com corresponsabilidade,
coordenação e codireção da realização dos propósitos institucionais.
É importante ser mencionado que as diretrizes estabelecidas por esse conjunto de
normas estão definidas em sete princípios gerais que orientam os gestores das três esferas
da Federação na organização de suas atividades de planejamento, com destaque para as
disposições estabelecidas no Decreto n° 7.508, de 2011, na LC n° 141, de 2012, e
especialmente na Portaria n° 2.135, de 25 de setembro de 2013, que define de forma mais
explícita as diretrizes atuais para o planejamento no SUS. Esses princípios são: Que o Plano
seja atividade obrigatória e contínua; seja integrado a seguridade social e ao planejamento
estadual e federal em geral; que respeite as pactuações entre os gestores das comissões
intergestores regionais, bipatirte e tripartite; que esteja articulado com constantemente com
o monitoramento, avaliação e a gestão do SUS; que o planejamento deve ser ascendente e
integrado; que o planejamento possa contribuir para a transparência e a visibilidade da
gestão do SUS e principalmente, o planejamento deve partir das necessidades da população.
Os trabalhos realizados para estudo e análise do perfil epidemiológico de São
Domingos do Capim, se concretizaram através de diversas oficinas, para descrição, detecção
e priorização de problemas e construção de objetivos, metas e indicadores, para alcance de
resultados e solução de problemas.
Estas possuem como ponto de partida a análise da situação de saúde do município,
através de pesquisas de dados, apresentados e discutidos e analisados em grupo, para
identificação, explicação e priorização dos principais problemas de saúde da população e do
sistema de saúde municipal envolvendo diversos atores sociais no processo de trabalho,
para que o grau de resolutividade seja alcançado.
A gestão das políticas públicas de saúde do atual governo de São Domingos do Capim,
conclui sua gestão com resultados significativos e almejados pelo plano de 2018-2021, e com
base nesta experiência, propõe novo Plano de Saúde, baseado no diagnóstico situacional
dos últimos quatro anos, pretendendo estabelecer as diretrizes, os objetivos e o conjunto de
metas a serem alcançadas na área da saúde para os anos de 2022 a 2025 com resultados
que elevem a expectativa de vida de seus munícipes.
7
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Este Plano foi pensado e elaborado a partir de um amplo estudo para construção do
diagnóstico situacional, em processo de construção conjunta com todos os coordenadores
de trabalho e representantes da sociedade civil usuários do Sistema Único de Saúde.
Todos os pactos firmados contemplam as necessidades da população, sendo
projetado metas, diretrizes, objetivos e ações em acordo com cada indicador e
procedimentos que respondam os anseios dos usuários, com a perspectiva de melhoria na
atenção integral à saúde, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde.
A intenção e propósito deste instrumento é fortalecer o SUS municipal, tomando por
base os princípios da Universalidade, equidade e integralidade para o alcance da qualidade
de vida do povo de São Domingos.
Este Plano deverá ser revisto a cada ano para sua atualização e ou complementação
caso seja necessário. Sua execução será organizada através da Programação Anual de
Saúde, que tem por objetivo detalhar as ações e serviços de forma estratégica e continua
através do monitoramento, acompanhamento e avaliação quadrimestral.
O Plano possui eixos estratégicos, que são propostos em diretrizes, objetivos, meta
e indicadores. As diretrizes demonstram as linhas de ação e trabalho a serem abordados. Os
objetivos são formatados nos resultados do que se quer alcançar, superar, diminuir, controlar
ou eliminar para o controle, melhora e cura da comorbidade. E os indicadores que é a
mensuração da meta, serão dispostos e avaliados e analisados através do RDQA, Relatório
detalhado no quadrimestre e ano, permitindo o olhar de acompanhamento do alcance ou naõ
dos resultados tomando por base o pacto de saúde firmados a nível municipal, regional e
estadual.
A gestão prioriza os critérios de participação social através do controle social, que
discute, analisa e aprova em espaços públicos nas reuniões e nas conferencias de saúde,
cumprindo com o preconizado em lei federal e municipal, construindo assim o Plano de
Saúde de 2022 a 2025, estabelecendo as diretrizes, objetivos, metas e pactos, com ações e
serviços e informações da rede assistencial de saúde instalada para o período de quatro
anos de governo no âmbito do SUS municipal.
Este plano orientará as próximas programações anuais e os relatórios de gestão para
os próximos quatro anos de governo, fortalecendo a gestão do SUS de forma participativa,
sendo aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
Sergio Romero Almeida de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
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2. IDENTIFICAÇÃO DO MUNÍCIPIO

2.1. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UF: Pará
Município: São Domingos do Capim - CEP: 68635.000
Código IBGE: 1507201
População (projeção 2021): 32.285 habitantes
Área da unidade territorial (km²): 1.677 km²
Densidade demográfica (hab./ km²): 17,79 hab/km²
IDHM: 0,532 (PNUD 2010)
Gentílico: Capinense
Prefeito: Paulo Elson da Silva e Silva
Vice-prefeita: Jany Cristina Martins Nunes Soares
2.2. DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Razão social: Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ:13.885.840/0001-20
Endereço: Rua Padre José de Anchieta
CEP: 68635.000
E-mail: secsaudesdc@gmail.com
Nome: Sergio Romero de Almeida Oliveira
Data da posse: 04/01/2021
Lei de criação do FNS: Nº 001 de Junho/2011

A gestão da política de saúde de São Domingos do Capim, vem gradativamente
ampliando sua atuação e organização, seja em recursos técnicos, seja em recursos
estrutural. Um dos objetivos prioritários neste atual governo é reestruturar a retaguarda
de alta e média complexidade, para que possa de fato acessar seus usuários em seu
território, e referenciar apenas a alta e média complexidade especializada.
9
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Para esta possibilidade ampliou a oferta dos serviços, contando hoje com todos
os programas do Ministério da Saúde instalado e em execução, favorecendo a
ampliação do acesso a uma assistência em saúde resolutiva e de qualidade. Para tal,
habilitou o município na gestão plena, assumindo a área da saúde, ficando responsável
pela parte financeira e administrativa do sistema público local.
2.3. HISTÓRICO
O município de São Domingos do Capim, distante 130 quilômetros da capital
do Estado, Belém, localizado na parte leste do Estado do Pará, na mesorregião do
nordeste paraense, na microrregião do Guamá. Limita-se ao norte com o município
de São Miguel do Guamá, à leste com Irituia e Mãe do Rio, ao sul com Aurora do
Pará e a oeste com Concórdia do Pará e Bujaru.
Fundado em 1758 por Francisco Xavier de Mendonça Furtado (irmão do
Marquês de Pombal) o pequeno povoado que em seus primórdios se chamava
de São Domingos da Boa Vista, teve sua origem com as primeiras incursões
portuguesas nos rios Guamá, Capim e Guajará.
Enquanto, ainda, Boa Vista, o governo provincial decidiu transferir a pequena
vila de local, devido à região ser constantemente assolada pelo fenômeno de terras
caídas, consequência de um outro, o fenômeno da pororoca. Passando este a se
localizar na confluência dos rios Guamá e Capim.
Na divisão da Província em termos de comarcas, nas sessões de 10 a 17 de
maio de 1833 a freguesia de São Domingos da Boa Vista passou a fazer parte do
município da capital, indo o seu limite até o igarapé Jurujaia, afluente esquerdo do
rio Guamá. Como freguesia passou todo o período monárquico, encontrando-a
nesta categoria, a República.
Com o decreto legislativo nº236 de 9 de dezembro de 1890, o governo
provisório do Estado do Pará elevou à categoria de vila a sede da antiga freguesia,
e com a mesma denominação e pelo decreto nº237 da mesma data constituiu o
respectivo território em município. Do primeiro Conselho Municipal, fizeram parte,
o intendente municipal Hilário Antonio Barroso da Silva, os vogais Manoel Antonio
Rodrigues de Souza, Félix Antonio de Nascimento e João Antonio Marcos. Também
serviu no cargo o intendente Raimundo Aires Franco Pereira.
Através do decreto estadual nº720, de 19 de agosto de 1932, o município
passou a se chamar São Domingos do Capim e pelo decreto-lei nº 4505 de 30 de
10
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dezembro de 1943, que estabeleceu a divisão territorial do Estado, o município
recebeu o topônimo de “Capim”. Ainda em consequência deste mesmo dispositivo
legal, o município perdeu os distritos de Guajará-Açu e Bujaru para o novo
município com a última nomenclatura (IDESP, 1997: 5). Alguns anos depois o
município voltou a chamar-se São Domingos do Capim.
O território municipal está dividido em duas grandes zonas: a Ribeirinha e a
Terra Firme, sendo estas subdivididas em cinco subzonas.A zona Ribeirinha está
dividida em duas subzonas: a Guamá/ Capim e a Pirajauara/Patrimônio. E a zona
de Terra Firme em três subzonas: a Mista, a Leste e a Alta. Uma divisão feita a
partir das diferentes atividades desenvolvidas no município – agricultura,
extrativismo e pecuária – obedecendo a características sociais, econômicas e
ecológicas de cada localidade. Conclui-se, então, ser este um município
essencialmente rural e agropecuário.
O município de São Domingos do Capim, possui uma população hoje de
32.285 habitantes pela estimativa do IBGE de 2021, pela sua localização pertence
a região de saúde metropolitana III, segundo o Plano Diretor de Regionalização,
com apoio técnico do 3° Centro Regional de Saúde, localizado em Castanhal.
2.4. ASPECTOS TERRITORIAIS
2.4.1. LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO NO TERRITÓRIO ESTADUAL

IBGE- PARÁ

São

Domingos

do

Capim é

um município

brasileiro do estado do Pará,

pertencente à região nordeste do estado, com uma área de aproximadamente
11
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1.677 km². Localiza-se na Região Norte do Brasil, distante 2 016 quilômetros de Brasília,
a capital federal.
Sua localização encontra-se na (latitude 01º40'27" sul e a uma longitude 47º46'16" oeste,
estando a uma altitude de 20 metros), segundo o último censo de 2010, São Domingos do
Capim contava com 29.846 habitantes. Limita-se com os municípios de São Miguel do
Guamá, Irituia, Mãe do Rio, Aurora do Pará, Tomé-Açu, Concórdia do Pará e Bujaru.

3. ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO
3.1 .1. CONDIÇÕES SOCIOSANITÁRIAS
3.1.2. Perfil Demográfico
O que se observa é que a dinâmica populacional capimense, sofreu um crescimento
médio, se comparado aos outros municípios do Pará. O que preocupa é que a estimativa de
dados de 2021, apresentada pelo IBGE, difere muito do apresentado no cadastrado pelos
ACS – Agentes Comunitários de Saúde, que percorrem o território do município em 100% de
cobertura, apresentando uma população hoje de pessoas cadastradas de 35.120 habitantes,
usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme tabela abaixo.

Sabe-se que a demografia, são a composição de dados que engloba dimensões
estatísticas da estrutura social de uma população e sua distribuição, podendo influir em
vários aspectos sócios econômicos caso não seja contabilizado e visualizado conforme sua
realidade.
Os dados aqui apresentados na tabela abaixo, não condizem a realidade municipal,
conforme o descrito acima, conforme o registrado no sistema e-sus.

12
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População

Ano

Dados

32.139

2021

Estimados IBGE

29.846

2010

Censo IBGE

FONTE: IBGE Out 2021

Assim sendo, pesquisamos o crescimento proporcional populacional dos municípios
na Região metropolitana III, que é retratado aqui neste estudo um crescimento populacional
tímido conforme tabela abaixo, onde São Domingos do Capim, apresenta uma evolução
gradativa mediana, acompanhando assim os outros municípios da região norte do Brasil em
crescimento populacional. Vide tabelas abaixo.
População Total e Estimativas Populacionais, Pará e municípios - 2013 a 2017
Estado/Município
Pará

2013

2014

2015

2016

7.999.729

8.104.880

28.441

28.974

29.492

29.991

30.471

183.917

186.895

189.784

192.571

195.253

Curuçá

36.557

37.188

37.800

38.391

38.959

Garrafão do Norte

25.287

25.307

25.326

25.345

25.363

Igarapé-Açu

36.883

37.112

37.333

37.547

37.753

Inhangapi

10.693

10.876

11.053

11.224

11.388

Ipixuna do Pará

54.609

56.613

58.558

60.433

62.237

Irituia

31.634

31.644

31.654

31.664

31.673

Mãe do Rio

28.636

28.800

28.959

29.112

29.260

8.240

8.260

8.279

8.298

8.316

Maracanã

28.631

28.643

28.656

28.668

28.679

Marapanim

27.153

27.262

27.368

27.471

27.569

Nova Esperança do Piriá

20.528

20.596

20.663

20.727

20.789

103.775

105.417

107.010

108.547

110.026

Santa Maria do Pará

23.649

23.790

23.927

24.059

24.186

São Domingos do Capim

30.550

30.701

30.847

30.987

31.123

São Francisco do Pará

15.301

15.341

15.380

15.418

15.454

5.608

5.703

5.795

5.884

5.970

São Miguel do Guamá

54.417

55.191

55.942

56.667

57.364

Terra Alta

10.822

10.973

11.120

11.262

11.399

Ulianópolis

49.972

51.956

53.881

55.739

57.525

2019
31989
31989

2020
32139
32139

Aurora do Pará
Castanhal

Magalhães Barata

Paragominas

São João da Ponta

8.206.923

8.307.375

2017
8.366.628

Fonte: IBGE - Estimativas Populacionais
Elaboração: FAPESPA

Município
São Domingos do Capim
Total

2016
31533
31533

2017
31683
31683

2018
31837
31837
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Fonte: Datasus/set 2021

A apresentação abaixo registra a situação sócio demográfica com base nos dados do
e SUS com uma população de 35.120, cadastro atualizado em setembro de 2021, onde a
população de 5 a 24 anos encontra-se em ascendente crescimento, com pico máximo na
faixa de idade de 14 a 19 anos com 4259 mil pessoas, predominando uma população jovem.
Se comparada a tabela apresentada pelo IBGE, tomando por base sua estimativa de 2021,
a população de São Domingos soma 32.139 habitantes, também apresenta uma população
predominantemente jovem em idade ativa, com pico na faixa de idade de 30 a 39 anos com
4468 mil habitantes.

Fonte: e SUS set/2021

O Pará possui uma população estimada de 8.690.745 habitantes em 2021,
distribuídos em uma área territorial de 1 247 955 238 km². São Domingos do Capim, segue
o padrão do Estado e País com uma pirâmide etária formada de pessoas jovens em idade
ativa.
Segundo a etnia, 78,61% da população se autodeclarou no último Censo do IBGE, em
2010, como parda, seguida da cor branca com 15,29% e população preta, com 5,73%.
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SITUAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA
Faixa Etária

Masculino

Feminino

Total

0 a 4 anos

1867

1784

3651

5 a 9 anos

1867

1723

3590

10 a 14 anos

1827

1628

3455

15 a 19 anos

1665

1418

3083

20 a 29 anos

3041

2764

5805

30 a 39 anos

2377

2091

4468

40 a 49 anos

1798

1567

3365

50 a 59 anos

1120

1015

2135

60 a 69 anos

728

624

1352

70 a 79 anos

470

416

886

80 anos e mais

173

176

349

Total

16933

15206

32.139

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)

Sabe-se que a composição etária do município segue a demografia do País e Estado,
prevalecendo a população jovem conforme tabelas demostradas acima, indicando uma
pirâmide etária em crescimento populacional gradual.
A população do município em 2010 apresentou 52,7% de sua população composta de
pessoas do sexo masculino, acompanhando a estimatitiva atual de 2021, prevalecendo
pessoas do sexo masculino com o percentual de 51,8% do total de seus habitantes.
A demografia apresentada não evidenciam mudanças que possam afetar o
comportamento da população, porém as crises locais, regionais e mundial, provocadas pelo
adoecimento e óbitos em parte da população, são impactos que precisam ser monitorados e
avaliados, por serem relevantes problemas de saúde, sócio econmico e político no País,
como no mundo. A não contagem do IBGE, é um fator a ser considerado, em decorrencia
das projeções impactarem de forma negativa na mostragem real do território e suas
diversidades e mudanças.

3.1.2. PERFIL SÓCIO ECONÔMICO
3.1.2. Educação
Foram matriculados no município em 2020, segundo o IBGE, 7.912 alunos em 108
unidades

de

ensino,

e

uma

população

alfabetizada

de

18.561

pessoas.

Possui um PIB decorrente de 2014 de 7.442,96 reais, sendo mais de 50 %
de

da

população

reside

na

área

rural

e

sobrevive

da

agricultura

familiar,
15
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onde o rendimento médio é de 90,34 reais na área rural e de 210,75 reais na
urbana. O que mais surpreende é que 74,77 % da população geral vivem
abaixo da linha da pobreza.
A taxa de escolarização de 4 a 14 anos de idade, dados de 2010 é de 96,4%, e
segundo o IDEB de 2019, 3,7% pessoas apenas iniciaram estudos do ensino fundamental
na rede pública. Ainda no ensino fundamental fase finais, 3,4% apenas concluíram. Em 2020,
7.102 pessoas se matricularam no ensino fundamental e 1.461 no ensino médio.
Esta amostragem permite que a gestão municipal possa avaliar e possibilitar melhor
oferta de escolas públicas em seu território, principalmente na área rural, facilitando o acesso
ao ensino escolar, e assim permitindo que crianças, jovens e adultos possuam oportunidade
de grandes conquistas para suas vidas e desenvolvimento do município através da política
educacional.
Abaixo está apresentado a realidade atual da estrutura funcional da política
educacional em São Domingos do Capim.

Educação perfil 2020
Docente

do Docente

ensino

do N° de estabelecimentos N° de estabelecimentos

ensino médio

de ensino fundamental

de ensino médio

43

84

2

fundamental
368

Fonte: IBGE/2020

3.1.3. Economia
A

população

economicamente

ativa

do

município

encontra-se

com

42,46%, não havendo o município estrutura de emprego e renda para essa
população,

fator

adoecimento
álcool

e

que

mental

outras

e

drogas,

propõe
com
por

uma

atuação

cuidados
ser

o

para

município

focada

na

prevenção

prevenção

quanto

tipicamente

ao

ribeirinho

uso
com

de
de
alto

índice de favorecimento para o tráfico de drogas.
Destaca-se ainda a população na faixa etária de 60 a 80+ anos, que representa
aproximadamente

8%

do

total

da

população,

realidade

que

precisa

de

uma

política de trabalho assistencial em saúde focado na prevenção do adoecimento e riscos de
acidentes, fato que precisa ser observado e estrategicamente planejado.
Estimativa do IBGE de 2021, apontam a população geral de São Domingos do Capim
correspondente a 32.139 mil habitantes. Estes dados registram que a população na faixa
16
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etária de 60 a 80+ anos, representam aproximadamente 8% do total da população pela
estimativa de 2021, realidade que precisa de uma política de trabalho assistencial em saúde
focado na prevenção do adoecimento e riscos de acidentes, investimento que pode contribuir
para a não oneração do sistema financeiro e saúde do município para esta faixa de idade.
3.1.4. Renda
Dados do IBGE, apontam que em 2019, o salário médio mensal era de 1.9 salários
mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 7.7%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 73 de 144 e 59 de
144, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2553
de 5570 e 4250 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 54.3% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 23 de 144 dentre as cidades do estado e na posição
583 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
Demonstra que o pessoal ocupado em 2019 era de 2456 pessoas, se comparado a
outros estados, está na 1814° posição em relação aos outros municípios do País, sendo que
no Pará está em 67° e na posição regional geográfica imediato está em 3° lugar, considerado
satisfatório em relação ao ranking de população ocupada no Estado.
3.1.5. IDH – M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
O IDHM – inclui três componentes assim descritos; IDHM Longevidade, IDHM
Educação e IDHM Renda - conta um pouco da história dos municípios, estados e regiões
metropolitanas em três importantes dimensões do desenvolvimento humano durante duas
décadas da história brasileira.
O município de São Domingos do Capim, apresenta no ranking nacional um IDH baixo,
cotado em IDH (PNUD/2010) de 0,532, se comparado ao IDH do Brasil de 0,755. Isto significa
que o município, possui baixa escolaridade, saúde em alta morbidade e mortalidade materna
e infantil, renda percapita e economia precária.

IDH-M

IDH-M Educação

IDH-M Longevidade

IDH-M Renda

0,620

0,680

0,710

0,480

Nivel de Eficência do IDH Municipal Até 0,499. IDH M Baixo 0,500 a 0,799. IDH M Médio Maior de
0,800 IDH M Alto.

Diante desta apresentação, precisa de investimentos na infância e adolescência no
quesito saúde/educação e buscar estratégia de consolidar a economia local para geração de
17
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renda e evolução do desenvolvimento rural sustentável do território e consequentemente de
seus munícipes.
3.1.6. Habitação
São Domingos do Capim é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente
à região nordeste do estado, com uma área de aproximadamente 1.677 km². Localiza-se
na Região Norte do Brasil, distante 2 016 quilômetros de Brasília, a capital federal.
Em 1997, quando o Surf na Pororoca começou, São Domingos do Capim tinha
apenas 1255 pontos de consumo de energia elétrica, número que subiu para 5.921 em 2013.
De 2000 a 2012, o número de estabelecimentos comerciais com funcionários subiu de 21
para 65. Evoluindo a partir de então, conforme o apresentado na planilha abaixo, dados
atualizados

em

setembro

de

2021,

demonstrando

um

avanço

significativo

desenvolvimento do território e sua logística.

Hoje, São Domingos se apresenta com 16.179 imóveis, conforme tabela abaixo.
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Por ser um município ribeirinho, as cheias do igarapé muru-muru e dos rios Guamá e
Capim, fizeram cerca de 200 famílias da área urbana do município, no mês de março de
2019, tivessem suas casas atingidas pelas inundações, provocadas pelas cheias destes rios
e igarapés, causando uma catástrofe geral naquela área por vários dias.
O quadro abaixo demonstra as condições de moradia e posse da terra no município,
onde 84% de seus habitantes residem em casa própria, considerado item habitação favorável
em relação ao déficit habitacional no Estado do Pará, que já chegou a quase meio milhão
de moradias. De acordo com dados da Companhia de Habitação do Estado . De acordo com
os dados revisados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, ano base de 2019,
o déficit habitacional em todo o Brasil está em 5,8 milhões de moradias.

Esta planilha demonstra o quadro dos tipos de habitação e quantidades de imóveis
existente no município. Predominando o domicilio, encontrando-se imóveis comerciais em
segundo. É de estranhar o registro de um número muito baixo de estabelecimentos
escolares, contrastando com a realidade atual hoje implantada no município, sugerindo
revisão cadastral. Dados do cadastro dos ACSs da área urbana e rural.
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Dados desta planilha abaixo, registram as condições de moradia que possuem
animais no domicílio, fator que precisa ser observado pela equipe de endemias e zoonoses,
assim como da Vigilância epidemiológica em decorrência de doenças provocadas por
animais.

3.1.7. Estrutura Sanitária
Dados do IBGE de 2020 registram 7.2% de domicílios com esgotamento sanitário
adequado, 50% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 1% de domicílios
urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada,
pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na
20
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posição 86 de 144, 38 de 144 e 81 de 144, respectivamente. Já quando comparado a outras
cidades do Brasil, sua posição é 4604 de 5570, 4130 de 5570 e 4413 de 5570,
respectivamente.
A planilha abaixo, são dados do cadastro das condições de moradia e formas de
escoamento do banheiro ou sanitário, e-SUS municipal, executado pelos ACSs da área
urbana e rural de São Domingos do Capim, que apresenta uma realidade preocupante
quanto aos riscos de adoecimento de sua população, em virtude da precariedade da rede de
esgotamento e rede coletora de esgoto, como da existência de fossa rudimentar e seu uso,
por apresentar 50,7% do total 16.179 domicílios.

É importante apresentar neste dado da planilha abaixo que o uso de água encanada
no município é feito por 50,3% de sua população, e 42,8% fazem uso de água de poço ou
nascentes, ambas não são tratadas, a não ser com uso esporádico de hipoclorito (material
distribuído para tratamento da água para consumo humano, entregue pelos ACSs em
domícilio), que além de não ser o suficiente para o contingente populacional, não utilizam
adequadamente, sendo na sua maioria utilizado para outros fins.
Este foi um dos problemas nomeado como prioridade de governo neste plano, em
decorrência do número de morbidade acometida na série histórica do município, detalhado
no item epidemiologia.
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O destino do lixo é um dos fatores que também preocupa os sanitaristas e profissionais
da saúde local, encontrando-se aqui nesta apresentação abaixo o descrito do cadastro atual
desta condição.
Os dados da planilha abaixo, apresentam que 40,6% do lixo produzido no município é
coletado e jogado em um lixão a céu aberto, havendo já esgotado seu tempo de uso. E 53,3%
do lixo produzido e não coletado é queimado ou enterrado. Esta realidade é um fator que
perdura por toda a vida do município, sendo motivo de discussão e análise na última
Conferência Municipal de Saúde, ocorrida dia 27 de outubro, havendo sido proposto uma
parceria intersetorial entre as secretarias de saúde, obras, agricultura e meio ambiente para
busca de estratégias da solução do problema.

Esta planilha apresenta as condições de moradia-tipo de acesso ao domicilio, fato para
a saúde de grande relevância pela questão de prevenção de morbidades e promoção de
saúde, assim como vias de acesso para atenção ambulatorial e hospitalar.
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A planilha abaixo demonstra as condições de moradia material predominante na
construção das paredes externas. Observa-se a existência de 38,3% moradias de taipa sem
revestimento, fato que precisa ser controlado, visto que casas feitas de barro que servem de
moradia para centenas de insetos e principalmente o barbeiro, transmissor da doença de
Chagas. Fato que foi analisado pela equipe de construção do plano, que priorizou as doenças
emergentes no município, entre elas a doença de chagas.

3.1.3. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
3.1.3.1. Natalidade
‘

Os dados de nascidos vivos do município foram obtidos no sistema local SINASC –

Sistema de Nascidos Vivos município, nesta série histórica é observado que de 2017 a 2021
o número de crianças (nascidos vivos), que nasceram anualmente por cada mil habitantes,
segue uma lógica decrescente, com baixa neste ano de 2021, mesmo não estando ainda
fechado o sistema anual, nota-se uma queda significativa em relação ao demais anos.
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O fato comprovado pelas estatísticas aqui apresentadas demonstra um investimento
nas políticas de saúde da mulher, especificas ao planejamento familiar no âmbito da atenção
primária em saúde, havendo aplicada atenção especial a gravidez precoce e parto natural,
como aos cuidados em geral com a natalidade, assim como o uso adequado e oportuno de
métodos contraceptivos, assegurando a não gravidez indesejada e suas consequências.
NASCIDOS VIVOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM POR ANO DE
NASCIMENTO E TAXA DE NATALIDADE
Indicador/Ano de nascimento
2017
2018
2019
2020
2021
Nascidos Vivos

525

525

465

487

322

Taxa de natalidade

16,5

14,7

14,5

15,15

-

Fonte: SINASC Municipal/out 2021

Os dados desta próxima planilha, correspondem aos nascidos vivos de mães
residentes no município, em uma série histórica, que detalha uma diminuição muito incipiente
dos partos cesáreos em relação ao parto normal, que sugere a busca de estratégias para
assegurar esta realidade, com práticas de assistência que possibilite o incentivo e estimulo
ao parto vaginal, como a instalação de um Centro de Parto Normal pelo Programa Rede
Cegonha do Governo Federal.
NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
OCORRIDOS POR ANO E POR TIPO DE PARTO

Tipo de parto/ ano de 2017
nascimento
322
Parto Vaginal

2018

2019

2020

2021

281

281

288

197

Parto Cesáreo

302

189

184

199

131

Total

524

470

465

487

322

Fonte: SINASC Municipal/out 2021

Os nascidos vivos de mães residentes em São Domingos do Capim, ocorridos por
faixa etária de idade, somam que duas faixas etárias prevalecem em quantidade, de 15 a 20,
indicando o alto índice de prematuridade materna, com 24,8% dos partos, justificando a
preocupação da equipe de trabalho em saúde em priorizar. Segundo a arvore de problemas
indica como problemática de grande alcance, visto que só no ano de 2021, já se alcançou 14
partos de nascidos vivos em pessoas de 10 a 14 anos, o que representa 11% dos partos.
E a faixa de idade de 21 a 30 anos, com 33,8%, está em acordo com a idade
gestacional da mulher, devendo ser observado os cuidados de pré-natal em tempo hábil.
NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
CAPIM OCORRIDOS POR ANO E POR FAIXA ETÁRIA DA MÃE
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Idade da
nascimento
10 a 14 anos

mãe/

ano

de 2017

2018

2019

2020

2021

07

05

05

05

14

15 a20 anos

205

155

169

159

112

21 a 30 anos

240

226

223

240

160

31 a 40 anos

66

78

59

79

38

41 a 50 anos

06

06

09

04

05

Total

524

470

465

487

322

Fonte: SINASC Municipal/out 2021

A faixa de idade com estudo de 8 a 11 anos é a que mais apresentou mães,
condizendo com 37,8% das mulheres, nesta série histórica a disparidade é bem significativa,
devendo atenção à saúde da mulher priorizar os cuidados com o planejamento familiar e
natalidade com diretrizes e estratégias possíveis de grandes resultados.
NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
OCORRIDOS POR ANO E POR GRAU DE INSTRUÇÃO DA MÃE
Grau de instrução da mãe/ ano de
nascimento

2017

2018

2019

2020

2021

Nenhuma

4

4

05

03

01

1 a 3 anos

34

37

29

25

16

4 a 7 anos

183

157

152

163

98

8 a 11 anos

284

225

250

269

190

12 anos e mais

12

23

10

16

11

Ignorado

04

21

16

05

05

Total

521

467

462

481

321

Fonte: SINASC Municipal/out 2021

A idade gestacional é um dos dados que foram analisados como problema na
construção do método de prioridades da gestão em saúde para o plano de 2022 a 2025.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), os níveis de prematuridade variam em:
pré-termo extremo (menos de 28 semanas); muito pré-termo (28 a 32 semanas); pré-termo
moderado (32 a 37 semanas) e pré-termo tardio (34 a 37 semanas).
Os dados da planilha abaixo apresentam uma prematuridade elevada historicamente.
O impacto do nascimento de um bebê prematuro vai muito além das sequelas de saúde que
a prematuridade pode causar para essa criança e do trauma psicológico que ela deixa para
25
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as famílias. O parto que acontece antes das 37 semanas de gestação desencadeia um ciclo
de eventos que afeta tanto o individual quanto o coletivo de uma sociedade, incluindo desde
o vínculo afetivo entre mãe e filho, até os setores da Economia, da Saúde, da Cidadania e o
mercado de trabalho.
Estes dados ao ser apresentados para a equipe de produção e construção do PPA,
diagnosticou na arvore de problemas esta realidade, estando este como um dos problemas
prioritários de saúde do município, para uma atenção humanizada para criança de baixo peso
ao nascer.
NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
CAPIM OCORRIDOS POR ANO E IDADE GESTACIONAL
Idade gestacional/ ano de
nascimento
De 22 a 27 semanas

2017

2018

2019

2020

2021

03

02

01

02

01

De 28 a 31 semanas

05

06

07

07

04

De 32 a 36 semanas

53

44

45

52

29

De 37 a 41 semanas

419

379

376

296

265

42 semanas ou mais

32

28

25

15

16

Ignorado

00

00

00

00

00

Total

512

459

452

462

315

Fonte: SINASC Municipal/out 2021

A planilha abaixo apresenta um dado que foi discutido e explorado para cuidados
prioritários na assistência em saúde de crianças. Historicamente é registrado o nascimento
de 213 bebes com 4 kg que equivale a 66,1% dos partos em só no ano de 2021, que são
chamados de bebês macrossômicos e precisam de ainda mais cuidados por parte dos pais.
"A principal causa disso é o diabetes materno, por causa de mães que já são diabéticas e
engravidam, ou devido ao diabetes gestacional, que é quando a doença é diagnóstica na
gravidez", explicou a endocrinologista Flávia Tessarolo.
NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
CAPIM OCORRIDOS POR ANO E PESO AO NASCER
Peso ao nascer/ ano de
2017
2018
2019
2020
2021
nascimento
0 a 999g

03

03

03

02

01

1000 a 1499g

03

01

05

03

02
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1500 a 2499g

43

35

35

21

13

2500 a 2999g

147

113

91

120

07

3000 a 3999g

305

299

107

314

08

4000 e mais

24

19

24

27

213

Ignorado

0

00

00

00

15

525

470

465

487

322

Total

Fonte: SINASC Municipal/out 2021

3.1.3.2. Mortalidade
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10.75 para 1.000 nascidos vivos.
As internações devido a diarreias são de 10 para cada 1.000 habitantes. Comparado com
todos os municípios do estado, fica nas posições 105 de 144 e 27 de 144, respectivamente.
Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2897 de 5570 e 267 de
5570, respectivamente.
3.1.3.2.1. Mortalidade Geral
Mortalidade geral não fetal por residência, capítulo do CID 10 e ano do óbito, se
apresenta conforme dados abaixo descrito na tabela a seguir.
Os dados apresentam causas da morbimortalidade numa constante, com discreta
variação historicamente, com destaque para causas relacionadas às doenças do aparelho
circulatório, que aparece em primeiro lugar desde 2017, já apresentando este ano 23
óbitos, e notadamente em pessoas do sexo masculino em idade precoce para o
adoecimento. Situação que precisa urgentemente ser analisada e estrategicamente
planejada atenção especial para esclarecimento do exagero de óbitos, e para mudança do
quadro epidemiológico.
Série Histórica de Mortalidade:
INDICADORES
Nº de DO’s pactuadas
Nº de DO’s alcançadas
Mortalidade Infantil
Mortalidade Neonatal
Mortalidade Idade fértil
Mortalidade Materna
Óbitos infantis investigados
Óbitos idade fértil investigado

2017

2018

2019

2020

33
45

33
41

33
36

33
34

01
00

01
00

02
00

03
02

06
0
01
06

01
0
01
01

02
0
02
02

03
0
03
03
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Óbitos maternos investigados

00

00

00

00

Óbitos com causa mal definidas

06

01

02

11

Fonte: SIM Municipal/Set 2021

Os dados sobre mortalidade e

sobre

nascidos

vivos

são

de

grande importância tanto estatística como epidemiológica, pois através deles são
construídos os indicadores de saúde, responsáveis pelo conhecimento da saúde de um povo
e, conseqüentemente, pela elaboração de programas e campanhas para tratamento,
prevenção e promoção da saúde, como para medir a qualidade de vida de uma população.
As pactuações firmadas entre Estados e Munícipios com os órgãos de saúde nacional
e mundial, mede a qualidade, quantidade e longevidade da raça humana, sendo necessária
portanto para sua sobrevivência.
O quadro acima mostra as pactuações firmadas e alcançadas numa série história de
2017 a 2020, onde o óbito infantil é uma constante que precisa se analisada e pensada
estratégia de ações para contenção.
Município de Residência: SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Período:2017-2021
Causa (Cap CID10)
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

2017 2018 2019 2020 *2021 Total
2

8

3

25

21

59

11

13

8

13

03

48

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

1

1

1

0

0

03

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

9

8

8

14

10

46

V. Transtornos mentais e comportamentais

2

0

1

0

0

3

IX. Doenças do aparelho circulatório

38

21

37

46

23

165

X. Doenças do aparelho respiratório

12

09

14

12

10

57

XI. Doenças do aparelho digestivo

6

4

5

5

4

24

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

1

1

1

0

0

03

XIII. Doenças do Sistema Osteom. e do T. conjuntivo

1

0

1

0

0

2

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

2

32

1

4

12

II. Neoplasias (tumores) 15

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

11

12

09

10

4

46

5

4

6

7

5

27
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XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
Total

15

28

116

112

15
111

25

21

104

158

105

599

Na planilha a seguir, destaca-se as causas mortis do aparelho circulatório, onde o
infarto agudo do miocárdio acometeu o maior número de pessoas desde o ano de 2016,
seguida da hipertensão arterial e acidente vascular cerebral hemorrágico isquêmico e logo
após, óbitos por insuficiência cardíaca e doença cardíaca hipertensiva.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças do aparelho
circulatório representam cerca de 15,2 milhões de óbitos em todo o mundo, mostrando que
as doenças isquêmicas do coração e acidente vascular encefálico são as causas com
maiores incidências. No Brasil as doenças do aparelho circulatório (DAC) são responsáveis
por 30% das mortes, além de gerar incapacidades e altos custos.
O indicador que mede o número de óbitos por doenças do aparelho circulatório, por
100 mil habitantes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. É o pacto que
estima a intensidade da força de morrer de um indivíduo em consequência de doenças do
aparelho circulatório. A doenças isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares
correspondem, em conjunto por cerca de 60% das mortes nesse grupo.
Os riscos de mortes por esta morbidade estão associadas a maior prevalência de
fatores de riscos como o fumo, hipertensão, obesidade, hipercolesterolemia, diabetes,
sedentarismo, estresse e outros mais fatores.

MORTALIDADE DO APARELHO CIRCULATÓRIO
AGRAVO
2016
I21- Infarto agudo do miocárdio
6
I10- Hipertensão essencial
2
I64- Ac vasc cerebr ne com hem isquem 9
I50- Insuf cardíaca
9
I11- Doença cardíaca hipertensiva
0
Fonte: SIM set/2021

2017
6
08
7
0
2

2018
6
04
03
2
2

ANO
2019
5
06
07
5
4

2020
10
10
10
4
5

2021
05
7
0
2
6

TOTAL
38
37
36
22
19

A realidade epidemiológica atual, e de outros períodos leva a equipe de Atenção
Primária em saúde a criar estratégias que possa esclarecer o que pode estar levando
população a sofrer essa morbidade e atuar com intervenções e ofertas de serviços para
prevenção e promoção desse agravo.
A tabela abaixo demonstra por faixa de idade e volume de óbitos, para que possa
subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações preventivas e
assistenciais relativas as doenças do aparelho circulatório no município.
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MORTALIDADE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NO PERÍODO DE 2016 A 2021
Faixa etária
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 E + TOTAL
Quantitativo
3
1
8
5
14
7
38
Fonte: SIM set/2021
Os dados por Causas externas de morbidade e mortalidade na série histórica de 2016
a 2021, demonstram que há uma constante que precisa ser investigada e analisada. Neste
grupo, incluem-se as lesões provocadas por eventos no transporte, homicídio, agressões,
quedas, afogamentos e lesões autoprovocada voluntariamente.
PRINCIPAIS MORTALIDADES POR CAUSA EXTERNA EM SÃO DOMINGOS DO CAPIM
AGRAVO
2016 2017 2018 2019 2020
2021
TOTAL
105- Acident e de transporte
2
2
6
2
4
0
16
106- Quedas
0
2
1
0
1
1
5
107- Afogamento e submerssão acidental 2
2
1
0
5
0
10
110Lesão
autoprovocada 2
1
1
0
1
1
6
voluntariamente
111- Agressões
12
7
17
9
10
16
71
113- Intervenções legais e operações de 0
0
0
0
2
0
2
guerra
114- Demais causas externas
1
1
2
4
1
3
12
TOTAL GERAL
19
15
28
15
24
21
122
Fonte: SIM/set 2021

Essa estabilidade temporal nas taxas de mortalidade por causas externas no Brasil e
no município de São Domingos, confirmado nos dados da planilha, esconde variações
demográficas e geográficas que podem ser relevantes para prever tendências nos próximos
vinte anos que precisam ser estudadas.
Muitas pessoas se surpreendem ao serem informadas de que as principais vítimas de
homicídio são os homens, muito mais do que as mulheres. Os homens também são mais
frequentemente vítimas de morte por batida no trânsito e de suicídio do que as mulheres.
As principais vítimas de homicídios, além de homens, são também jovens. O mesmo
ocorre em relação às mortes por batida no trânsito. O suicídio é mais frequente nos homens
mais velhos e, em seguida, nos homens mais jovens. São analises que precisam ser
discutidas e pensadas estratégias de controle e prevenção para se evitar novos casos.
Verifica-se também que a população economicamente ativa está adoecendo de
doenças do aparelho digestivo, assim como de neoplasias em grande demasia, vindo
aumentar o índice de mortalidade no município que leva a gestão a atuar com ações de
intervenção imediata de mediadas preventivas para contribuir com a diminuição desse índice.
O óbito na população feminina numa série histórica de 2012 a 2017, observa-se o destaque
dos óbitos causados por agressão contra a mulher.
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MORTALIDADE COVID POR FAIXA ETÁRIA
FAIXA ETÁRIA
2020
15-19
01
20-29
00
30-39
00
40-49
01
50-59
02
60-69
04
70-79
05
80 E +
06
TOTAL
20
Fonte: SIM Municipal-set/2021

ANO
2021
01
00
01
01
03
02
07
03
18

TOTAL
02
00
01
02
05
06
12
09
38

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o Covid-19, causado pelo
novo coronavírus,

já

é

uma pandemia.

Segundo

a

Organização, pandemia é

a

disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando
uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes
com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Se alastra e toma conta do Brasil a
partir de março de 2020, assolando as mais diversas populações.
A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)
e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem
apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia,
perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos
ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas
pessoas são infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves.
A maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de
tratamento hospitalar. Uma em cada seis pessoas infectadas por COVID-19 fica gravemente
doente e desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as que têm outras
condições de saúde como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou
câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa pode
pegar a COVID-19 e ficar gravemente doente.
O vírus pode se espalhar pela boca ou pelo nariz de uma pessoa infectada, em
pequenas partículas líquidas expelidas quando elas tossem, espirram, falam, cantam ou
respiram. O tamanho dessas partículas vai de gotas respiratórias maiores até aerosois
menores.
A infecção pode ocorrer caso você inale o vírus quando estiver perto de alguém que
tenha COVID-19 ou se você tocar em uma superfície contaminada e, em seguida, passar as
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mãos nos olhos, no nariz ou na boca. O vírus se espalha com mais facilidade em locais
fechados e em multidões.
MORTALIDADE COVID POR SEXO
SEXO
MASCULINO
FEMINITO
TOTAL
Fonte: SIM/ set 2021

2020
15
05
20

2021
10
08
18

TOTAL
25
13

No Pará já ocorreram 16.780 casos de mortes por covid 19, dos 620.000 mil casos de
mortes no Brasil. Em São Domingos do Capim a maioria dos óbitos ocorreram com em
pessoas do sexo masculino, acometendo 8,6% homens nos anos de 2020 e 2021, e 55,2%
destes são pessoas acima de 70 anos de idade, conforme demonstrativo abaixo.

MORTALIDADE COVID POR FAIXA ETÁRIA
FAIXA ETÁRIA
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 E +
TOTAL

2020
01
00
00
01
02
04
05
06
20

2021
01
00
01
01
03
02
07
03
18

TOTAL
02
00
01
02
05
06
12
09
38

Fonte: SIM/ set 2021
3.1.3.2.2. Mortalidade Materna e MIF
Morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação,
independentemente da duração ou da localização da gravidez. É causada por qualquer fator
relacionado ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela. Não é
considerada morte materna a que é provocada por fatores acidentais ou incidentais.
As mortes maternas por causas obstétricas podem ser de dois tipos: as obstétricas
diretas e as obstétricas indiretas.
A Morte materna obstétrica direta é aquela que ocorre por complicações obstétricas
durante gravidez, parto ou puerpério devido a intervenções, omissões, tratamento incorreto
ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas causas. A Morte materna
obstétrica indireta é aquela resultante de doenças que existiam antes da gestação ou que se
desenvolveram durante esse período, não provocadas por causas obstétricas diretas, mas
agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez.
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Morte Materna não Obstétrica É a resultante de causas incidentais ou acidentais não
relacionadas à gravidez e seu manejo. Estes óbitos não são incluídos no cálculo da razão de
mortalidade materna. EX: acidentes de transporte, suicídio, feminicídio.

MORTE MATERNA
ANO
2018
2019
2020
2021
TOTAL

QUANTIDADE
0
1
1
0
2

Fonte: SIM Municipal /Nov 2021

O quadro acima mostra dados da realidade dos indicadores de redução de morte
materna, havendo ocorrido um óbito em 2019, justificando a necessidade de reorganização
da Rede Cegonha, com ênfase no programa integral a saúde da mulher.
Os dados da planilha abaixo demonstram o resultado de óbitos maternos em idade
fértil, para que a gestão possa investigar sua causa e assim prevenir novos agravos e tal
consequências.
Permite detectar casos de óbitos maternos não declarados, ou descartar, após
investigação, a possibilidade dos óbitos dessas mulheres terem sido maternos, independente
da causa declarada no registro original. Permite, também, identificar fatores determinantes
que originaram o óbito materno, com o objetivo de apoiar aos gestores locais na adoção de
medidas direcionadas a resolver o problema que possam evitar a ocorrência de eventos
similares.
A gestão através de seu setor de epidemiologia, conseguiu atingir em 100% a
investigação pelo grau de relevância que apresenta o indicador a nível nacional, regional e
local, reafirmando a necessidade de reorganização de sua rede assistencial em saúde, em
principal a rede cegonha.

MIF POR OCORRÊNCIA
LOCAL
2018
2019
BELÉM
3
4
CASTANHAL
2
1
CONCORDIA
1
0
SÃO DOMINGOS DO CAPIM
4
8
SANTA IZABEL
0
0
10
13
TOTAL
Fonte: SIM Municipal/ Nov 2021

2020
1
2
0
1
1
5

2021
1
1
0
1
0
3

TOTAL
9
6
1
14
1
31
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3.1.3.2.3. Mortalidade Fetal e Infantil
Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na
população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Por meio da
taxa de mortalidade infantil, se estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu
primeiro ano de vida. Reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento
socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos
disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Expressa um conjunto de
causas de morte cuja composição é diferenciada entre os subgrupos de idade: Neonatal
precoce (0 a 6 dias), Neonatal Tardio (7 a 27 dias), Pósneonatal (28 a 364 dias). Costumase classificar o valor da taxa como alto (50 por mil ou mais), médio (20 a 49) e baixo (menos
de 20), parâmetros esses que necessitam revisão periódica, em função de mudanças no
perfil epidemiológico. Valores abaixo de 10 por mil são encontrados em vários países, mas
deve-se considerar que taxas reduzidas podem estar encobrindo más condições de vida em
segmentos sociais específicos (RIPSA, 2012).

ÓBITO INFANTIL POR OCORRÊNCIA NO PERIODO
LOCAL

2018

2019

2020

2021

TOTAL

BELÉM

3

3

2

0

8

CASTANHAL

0

1

1

0

2

SÃO DOMINGOS DO CAPIM

2

1

2

3

8

5

5

5

3

18

TOTAL
Fonte: SIM/Municipal - nov 2021

A redução da mortalidade infantil, são pactos que aviam a assistência do pré-natal, a
vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto evitando a sua peregrinação e as
boas práticas durante o atendimento ao parto e nascimento. Avalia ainda acesso das
crianças menores de 1 ano ao acompanhamento de puericultura nos serviços de Saúde e a
atenção hospitalar de qualidade quando necessário. Faltando o município dar prioridade e
implementar o programa da rede, priorizando a saúde da mulher, materna e infantil,
garantindo o acesso e acolhimento com elevado grau de resolutividade, para que possa
reverter os dados apresentado no quadro acima, onde o número de óbitos infantil apresentase elevado em relação ao pacto firmado, estando já registrado neste mesmo local e ano 3
óbitos infantil no município.

3.1.3.3. Morbidade
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Morbidade se refere ao número de casos de uma doença e o número total de
indivíduos de uma determinada região, idéia de morbidade se refere à percentagem

da população que fica doente. Assim, a taxa de morbidade é resultado da divisão do
número de pessoas que adoecem pelo conjunto da população.
A morbidade é utilizada para demostrar o comportamento das doenças e dos agravos
à saúde na população, bem como, aponta fatores determinantes que contribuem diretamente
nessa incidência, que é mensurada através dos números de internações hospitalares e/ou
através de notificações feitas pelos profissionais de saúde da rede local.

3.1.3.3.1. Morbidade Hospitalar
As internações hospitalares por residência tiveram algumas acentuadas variações nos
últimos cinco anos com regressões de alguns tipos de agravo e ascensão de outros, porém
há uma predominância de atendimento relacionados a: Gravidez, Parto e Puerpério em
primeira causa seguida das doenças infecciosas e parasitárias; Causas Externas e Doenças
do Aparelho Respiratório,como demonstrado abaixo. É interessante observar que mesmo
não sendo uma das causas que mais acomete adoecimento as doenças do aparelho
circulatório é a que mais leva a óbito no município.

Principais causas de internação Morbidade Hospitalar de residentes, segundo
capítulo da CID-10.

Total

Capítulo CID-10

2016

2017

2018

2019

2020

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

488

313

401

645

398

II. Neoplasias (tumores)

12

21

15

15

26

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

7

15

17

18

7

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

23

46

40

27

32

V. Transtornos mentais e comportamentais

11

9

7

15

10

VI. Doenças do sistema nervoso

8

9

10

7

5

VII. Doenças do olho e anexos

2

-

2

7

4

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

-

3

4

-

1

IX. Doenças do aparelho circulatório

54

72

64

222

72

484

X. Doenças do aparelho respiratório

143

241

228

231

134

977

XI. Doenças do aparelho digestivo

146

245

191

125

126

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

25

22

28

30

15

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

7

16

24

15

16

2245
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XIV. Doenças do aparelho geniturinário

159

214

223

161

134

XV. Gravidez parto e puerpério

458

476

462

406

493

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

49

63

54

65

56

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

6
5

5
7

9
13

5
6

6
7

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

253

233

231

206

226

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

-

-

-

-

-

XXI. Contatos com serviços de saúde

56

64

49

68

47

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido

-

-

-

-

-

Total

1912

2074

2072

2274

1815

Capítulo CID-10

2016

2017

2018

2019

2020

2295

1149

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 30/03/2021

Excetuando-se as causas do capítulo XV (Gravidez e puerpério), a maior causa de
internação foram as decorrentes do capítulo XIX (lesões, envenenamento e algumas outras
consequências de causas externas, principalmente pelo aumento alarmante do número de
acidentes de moto, com relação ao sexo, o sexo masculino foi predominante nas internações
em todos os anos, apenas nas causas do aparelho digestivo de 2014 a 2016 o sexo feminino
foi quem mais propiciou internações. Fator que leva equipe a pensar estratégias que possam
responder a esta realidade com medidas preventivas e promocionais a saúde.
A razão da mortalidade materna é o principal indicador para avaliar a qualidade da
assistência às mulheres durante o parto e nascimento. Na série história dos anos de 2016 a
2020 o município de São Domingos do Capim, apresentou 2295 de morbidade hospitalar,
chamando atenção para o parto e puerpério em ações futuras.
Também aqui verifica-se que vários casos de adoecimento por doenças infecciosas e
parasitárias, estão em grande prevalencia, e precisam ser investigadas suas causas e
consequencias para que se possa planejar suas diretrizes, metas, ações e serviços para
alcance da resolutividade dos casos que chegam ao número de 2245 casos em 5 anos.

3.1.3.3.2. Morbidade Ambulatorial
Expressa as informações sobre os tipos de adoecimento e suas causas a nível de
atenção no ambulatório hospitalar, segundo as variáveis relacionadas ao paciente, as
características da morbidade e extensão da doença.
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Morbidade pode ser analisada a partir de vários parâmetros, pois existe a taxa de
incidência, a taxa de prevalência, a taxa de casos e a taxa de letalidade como parâmetros
específicos.
A taxa de incidência se refere ao número de pessoas que adquirem uma doença ao
longo de um período de tempo. Este dado é de vital importância para prevenir doenças ou
então para organizar um sistema de vacinação. A taxa de prevalência se refere ao número
de indivíduos com uma doença específica. Estes dados propiciam informação relevante para
conhecer os níveis de saúde de uma população em relação a uma doença.
Os dados abaixo apresentam morbidade hospitalar por local de residência e faixa de
idade no período 2021. Aqui observa-se que a idade que mais é acometida é a de faixa de
mais de 50 anos, com comorbidades do aparelho circulatório, doenças endócrinas e
neoplasias.

Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência - Pará
Período:Jan/2018-Jun/2021
Capítulo CID-10

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

I. Algumas doenças
infecciosas e
parasitárias

3,61 -

-

0,39 0,52 0,66 2,14 6,21 2,63 1,59

1,31

II. Neoplasias (tumores) ...

-

33,33 -

7,14 5,88 14,29 16,67 -

-

9,21

III. Doenças sangue
órgãos hemat e transt
imunitário

-

-

-

-

-

...

2,08

IV. Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas

...

-

-

-

8,33 -

-

9,09 -

2,75

VI. Doenças do sistema nervoso

...

33,33 -

-

...

-

-

...

-

3,85

IX. Doenças do
aparelho circulatório

-

9,09 18,18 -

-

-

1,64 2,6

3,7

10,26 3,31

X. Doenças do
aparelho respiratório

-

-

-

-

1,79 5

-

2,22 3,85 4,88

1,13

XI. Doenças do
aparelho digestivo

-

2,27 -

-

1,72 -

4

3,03 2,27 -

1,18

XIV. Doenças do
aparelho geniturinário

33,33 -

-

-

-

3,03 2,7

0,66

-

-

-

33,33 -

-

4,35
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XV. Gravidez parto e
puerpério

...

-

XVI. Algumas afec
originadas no período
perinatal

3,03 ...

-

0,12 -

-

...

...

...

...

0,06

-

-

-

-

-

...

...

-

2,88

...

-

10

-

...

-

-

-

3,57

-

-

3,7

33,33 0,77

XVIII.Sint sinais e achad ...
anorm ex clín e laborat

-

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas
externas

1,23 1,22 0,64 0,91 -

Total

2,44 0,74 0,58 0,19 0,66 0,88 2,1

3,39 3,18 4,27

1,1

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)Jun/2021.

Os dados por amostragem por sexo no período de 2018 a 2021, apresenta no
município um quantitativo significativo de notificações/confirmações de agravos muito
diversos, com mudanças variáveis, mostrando uma epidemiologia de ocorrência relativa.
Confirmando apenas a ocorrencia permanente das doenças do aparelho circulatório, em
segundo plano, se distanciando em grande vantagem para as doenças infecciosas e
parasitárias, que permanecem no topo do ranking.
No quadro abaixo os dados mostram que no periodo os mais acometidos são pessoas
do sexo masculino, prevalencendo algumas doenças infecciosas e parasitárias, seguida das
doenças do aparelho circulantório.
Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência em São Domingos -mSexo: Masc, Fem
Período:Jan/2018-Jun/2021
Capítulo CID-10

Masc

Fem

Total

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

11

11

22

II. Neoplasias (tumores)

4

3

7

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

1

-

1

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

2

1

3

VI. Doenças do sistema nervoso

-

1

1

IX. Doenças do aparelho circulatório

8

5

13

X. Doenças do aparelho respiratório

7

1

8

XI. Doenças do aparelho digestivo

2

4

6

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

4

-

4

XV. Gravidez parto e puerpério

-

1

1

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

4

2

6

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

1

-

1

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

5

1

6

Total

49

30

79

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 30/03/2021
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3.1.3.4. Imunização
Desde o início do século XX, as vacinas, junto com outras ações de vigilância, vêm
sendo responsáveis pela eliminação e controle de doenças imunopreveníveis, a exemplo da
erradicação da varíola, da interrupção da transmissão da poliomielite, da eliminação do
sarampo autóctone, por um grande período, e, há cinco anos, o Brasil está livre de casos de
rubéola, em grande medida como resultado de um trabalho articulado que envolve as três
esferas de gestão. O Programa Nacional de Imunizações – PNI, instituído em 1973, é
reconhecido pela população brasileira e bem avaliado nacional e internacionalmente pelos
resultados positivos alcançados. O PNI, que se constitui no principal instrumento de
viabilização dos resultados alcançados, efetiva-se por meio de ações coordenadas de
planejamento, capacitação, infraestrutura e logística, comprometidas com a entrega à
população de um produto de qualidade, com todas as suas características e especificidades
preservadas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde – SUS oferece, por intermédio do PNI,
imunobiológicos como vacinas; soros heterólogos (imunoglobulinas animais); soros
homólogos (imunoglobulinas humanas).
O Brasil, sofre inúmeros atropelos para inicio da vacinaçao de sua população contra
COVID 19, iniciando por São Paulo em janeiro de 2020, após a aprovação, pela Anvisa, do
uso emergencial de dois imunizantes: a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em
colaboração com o Instituto Butantan, e o da Astrazeneca/Universidade de Oxford, elaborada
em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz.
A cobertura vacinal pelo método administrativo é obtida pela divisão entre o número
de doses aplicadas de determinada vacina e a população alvo multiplicada por 100, que
representa a proporção da população alvo vacinada.
Em São Domingos do Capim a operacionalização da oferta de vacinas para sua
população é feita pela atenção assistencial das 14 Estratégias Saúde da Família (14 ESFs),
vacinas e soros, após solicitados pelo sistema SIES ao 3° CRS – Centro Regional de Saúde
da SESPA (Secretaria Estadual de Saúde).
Este material é entregue mensalmente para abastecimento dos postos de vacinas,
seguindo sempre o calendário nacional de vacinação de rotina, onde seguem fluxo de
vacinação diária e agendamento de vacinas especificas como tríplice viral e febre amarela
devido ser uma vacina com horário de validade especifica após abertura do frasco e ações
de vacinação nas comunidades de acordo com cronograma de cada estratégia.
A vacina covid 19, são dos laboratórios Pfizer, Coronavac , Astrazeneca onde segue
um cronograma de vacinação com estratégias propostas nacional, regional e local.
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O inicio da vacinação ocorreu em janeiro de 2021, ofertando as populações
determinadas pelo Plano Nacional de Vacinação, Plano Estadual e Municipal de vacinação,
sempre seguindo com equipes de vacinação e insumos e EPIS em todas as ações já
realizadas no município. Também segue calendários de vacinação de campanhas
estipuladas pelo Ministério da Saúde Anual ( Vacinação da influenza e Campanha da
Multivacinação ) .

Segue resumo de cobertura na série histórica de 2018 a 2021.

Anos 2018-2021
Imunização

2018

2019

2020

2021

Total

Total

72,96 77,33 71,35 60,14 71,15

BCG

69,80 72,95 48,76 38,50 58,36

Hepatite B em crianças até 30 dias

60,98 63,24 43,24 33,57 51,01

Rotavírus Humano

88,24 83,24 84,19 73,00 82,58

Meningococo C

83,53 96,57 94,86 76,06 88,37

Hepatite B

79,61 91,24 98,48 79,34 87,61

Penta

79,61 91,24 98,48 79,34 87,61

Pneumocócica

97,06 92,95 95,24 83,10 92,50

Poliomielite

87,25 86,29 97,71 82,39 88,72

Poliomielite 4 anos

24,97 34,56 30,22 33,93 30,83

Febre Amarela

75,49 75,62 71,24 63,38 71,80

Hepatite A

96,86 91,05 83,43 76,76 87,46

Pneumocócica(1º ref)

92,16 87,43 83,24 77,00 85,30

Meningococo C (1º ref)

86,27 98,10 83,43 75,12 86,25

Poliomielite(1º ref)

58,04 74,67 53,90 56,34 60,98

Tríplice Viral D1

92,35 95,05 80,00 90,85 89,48

Tríplice Viral D2

79,61 95,62 65,14 43,19 72,21

Tetra Viral(SRC+VZ)

64,12 80,00 59,43

DTP REF (4 e 6 anos)

50,07 40,87 49,54 38,12 44,85

Tríplice Bacteriana(DTP)(1º ref)

80,98 73,14 83,24 65,96 76,28

4,23 54,23

Dupla adulto e tríplice acelular gestante 68,06 75,17 67,88

- 70,37

dTpa gestante

- 58,04

55,03 62,33 56,77

Fonte: SIPNI Municipal/Nov 2021

Neste contexo a cobertura vacinal no município apresenta variações diversas,
levando a equipe analisar e criar esquemas de vacinação simultânea para alcance de
percentual e cobertura. Sabe-se que muitos dos fatores ocorrem por fragilidades no SPNI,
e estrutura de registro e alimentação na base, onde problemas técnicos possibilitam tais
situações. Existe ainda como fator a baixa adesão de alguns grupos alvos, em principal
nos jovens e adolescentes, e ainda a não implantação do Prontuário Eletrônico de Cadastro
de usuários.
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SÉRIE HISTÓRICA DE IMUNIZALÇÃO EM MENORES ATÉ 01 ANO
IMUNIZANTE

2018

2019

2020

2021

69,8

72,95

46,78

58,56

Rotavírus Humano

88,24

83,24

847,19

86,25

Meningococo C

83,53

96,57

94,86

85,67

Hepatite B

60,98

91,24

43,24

93,41

Penta

79,61

91,24

98,48

93,41

Pneumocócica

97,06

92,95

96,24

98,28

Poliomielite

87,25

86,29

97,71

94,84

Febre Amarela

75,49

75,62

75,35

75,35

Tríplice Viral

92,35

95,05

106,02

1006,02

BCG

Fonte: SIPNI Municipal/Nov 2021

A imunização é umas das intervenções na saúde mais efetivas na redução
morbimortalidade infantil, por isso, o ministério preconiza em no mínimo 95% nas coberturas
vacinais, e avalia como indicador anual. Principalmente quatro vacinas: penta,
pneumocócica, poliomielite e tríplice viras, todas são vacinas conjugadas, ou seja, combate
mais de uma doença. Somente no ano de 2020 o município atingiu o indicador de 3 vacinas
acima de 95%, anteriormente nunca havia atingido. Quando fazemos um comparativo de
vacinas com os agravos, observamos que apesar das subnotificações, as baixas coberturas
em algumas vacinas interferiram diretamente no aparecimento de doenças, principalmente
no sarampo, caxumba e varicela.
Apesar do acordo internacional do Brasil para erradicação do sarampo, as políticas de
prevenção estão muito falhas principalmente com a baixa vigilância nas fronteiras e com a
Imigração dos venezuelanos e principalmente cobertura vacinal o que se reflete na situação
epidemiológica municipal. Ademais a alta taxa de infectividade do sarampo somado a uma
série histórica de cobertura de Triple viral ineficaz promoveu um surto no município no ano
de 2020, necessitando de ações de bloqueio para alcançar a erradicação da doença.
Outro fator que está impactando na cobertura vacinal do município é a mudança no
sistema de informação, antes registado por dose aplicada e passou a ser nominal, antes
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inserida no sistema SPNI e hoje no E-SUS, um sistema que o município ainda enfrenta
inúmeras dificuldades no cadastro da população, principalmente na qualidade dos cadastros.
Apesar disso, nos anos de 2020 e até o momento de 2021 os bons percentuais se devem ao
monitoramento dos dados de doses aplicadas nominal por USF, inserção de cadastros de
criança o quanto antes após o nascimento, avaliação das inconsistências de cadastros,
busca ativa, suporte na logísticas de assistência á população principalmente de locais de
difícil acesso.

3.1.4. ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE
São Domingos do Capim em 2021 habilitou-se na Plena do Sistema, e conta com um
hospital com capacidade de 32 leitos em operação. Até dezembro de 2021 o município
contabiliza 2.183 internações nos dois últimos anos.
A gestão está em fase de reorganização dos serviços e estrutura organizacional para
assumir a operacionalização da assistência da média complexidade, que encontra-se em
fase de transição de cadastro, assim como parte da média complexidade; Inaugurou já este
ano o Laboratório Municipal, ampliou a Sala de fisioterapia, e instalou o Consultório Virtual
do

Telesaúde

(consultas

de

neurologia,

cardiologia,

dermatologia,

ortopedia

e

eletrocardiógrafo).

Nº

01

Especificação

Leitos e
média de
permanê
ncia
hospitala
r.
ESPEC – CIRÚRGICO
ESPEC – CLÍNICO
COMPLEMENTAR
OBSTÉTRICO
PEDIÁTRICO

02
03
04
05

Serviços
de
uti's
existentes
Quantitativo de leitos
de uti's
Internações
hospitalares
Equipamentos:

Necessidade
s Port.nº1631
a ser
preenchido
para o plano
regional.

Capacida
de
Instalada

Cober
tura

Oferta

Intersetorialidade na
região com os outros
Municípios/Estados
*Fluxo de
saída

*Fluxo de
entrada

São
Domingos,
São
Castanhal
Domingos,
,
Castanhal,
Ananindeu Ananindeua e
ae
Belém
Belém

0

32

0

32

05
13
01
06
08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.183

0

0

0
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06
07

Equipamentos
de
audiologia
Equipamentos
de
Diagnóstico por Imagem
Equipamentos
de
InfraEstrutura
Equipamentos
de
Odontologia
Equipamentos
para
Manutenção da Vida
Equipamentos
por
Métodos
Gráficos
Equipamentos
por
Métodos Ópticos
Outros Equipamentos
Recursos humanos
Serviços
especializados

0

0

0

0

0

0

03

0

0

0

0

0

01

0

0

0

0

0

76

0

0

0

0

0

02

0

0

0

0

0

01

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

317
04

08

Samu - serviço de
atendimento móvel de
urgência

01

0

0

0

09

Imunização

15

15 Salas
de Vacina

0

0

0

0

10

Assistência
farmacêutica
Básico
Estratégico
Especializado

1

0

0

0

0

0

16
1
1

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10.1
10.2
10.3

Central de Central de
Capanem
Capanema
a

Está com o projeto em execução de realinhamento e repactuação dos serviços,
principalmente de média complexidade ambulatorial e hospitalar para que oferta seja
realizada no seu território. Foram habilitados serviços de CAPS I, Unidade Básica de Saúde
Fluvial e o CEO – Centro Especial de Odontologia. E instalados alguns serviços de imagens
como: Raio X e ultrassonografia.
Quanto ao número de leitos permanentes, existe em plano de médio prazo a
ampliação, adaptação e reforma do hospital no município, assim como a repactuação de
serviços para execução no próprio município, visto que estes hoje ocupam leitos e serviços
em hospitais dos municípios de Castanhal, Ananindeua e Belém.
Quanto aos serviços de UTI’s e leitos existentes, não temos leitos de uti’s em São
Domingos do Capim. Por conta desta realidade a intervenção diagnóstica, precisa de maior
e melhor estrutura de oferta de serviços nas diversas especialidades de consulta e atenção
ambulatorial e hospitalar. Para ampliação desta oferta, está sendo feito um estudo para
planejar a estruturação e instalação de serviços de diagnose e reabilitação para a assistência
e recuperação da saúde de seus usuários.
Há determinados procedimentos que jamais será uma realidade do município, que
43

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMIINGOS DO CAPIM/PA DE 2022 A 2025

mesmo possuindo um hospital, precisa seguir a orientação e raciocínio da economia de
escala, que otimiza os recursos para estrutura de acesso e serviços para os Estados e
Munícipios em acordo com o Plano Diretor de Regionalização em Saúde, com o qual
pactuamos e aceitamos.
A Classificação será sempre de execução permanente, baixa intervenção, uma vez
que não há probabilidade nem em longo prazo da instalação de determinados serviços no
hospital local, sendo um fator sobre o qual não temos como atuar uma vez que os serviços
de média e alta complexidade estão localizados nos municípios pactuados.
A intervenção em leitos de UTIs, jamais será uma realidade do município, que mesmo
possuindo um hospital, precisa seguir a orientação e raciocínio da economia de escala, que
otimiza os recursos para estrutura de acesso e serviços para os Estados e Munícipios em
acordo com o Plano Diretor de Regionalização em Saúde, com o qual pactuamos e
aceitamos.
A Classificação será sempre de execução permanente, baixa intervenção, uma vez
que não há probabilidade nem em longo prazo da instalação de leitos de de uti’s no hospital
local, sendo um fator sobre o qual não temos como atuar uma vez que os serviços de uti’s
estão localizados em outros municípios de grande porte e estrutura com os quais temos
pactuação.

3.1.4.1. Gestão Administrativa
A Gestão em Saúde do município é organizada ainda conforme organograma abaixo
apresentado, sendo necessário ser adequado conforme a realidade hoje apresentada para
gestão plena do Sistema municipal de saúde, que em linguagem simples, gestão
plena ocorre quando o próprio município assume a área de saúde, ficando responsável pela
parte financeira e administrativa do sistema público local.
O princípio de descentralização que norteia o SUS ocorre, especialmente, pela
transferência de responsabilidades e recursos para a esfera municipal, estimulando novas
competências e capacidades político-institucionais dos gestores locais, além de meios
adequados à gestão de redes assistenciais de caráter regional e local.
Cronograma da Gestão Administrativa em Saúde de São Domingos do Capim:
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Gestão Administrativa de Saúde conforme organograma acima especificado,
aprovado oficialmente por lei municipal:

Especificação

Nº
1

Gabinete

Secretário Municipal de Saúde
Coordenação Geral
Assessoria de Planejamento
Diretor do Hospital
Coordenação do SAMU
2 Departamento Financeiro
Coordenação de Administração e Finanças
Seção Administrativa
Seção Financeira
Seção de Recursos Humanos
3 Coordenação de Atenção a Saúde
Gerência do NASF
4

Coordenação de Vigilância em Saúde
Seção de Controle de Endemias e Zoonoses
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Seção de Vigilância Epidemiológica
Seção de Vigilânica Sanitária e Ambiental
5 Coordenação de Regulação, Controle e Avaliação
Seção de Consultas e Exames
Seção de Processamento e Avaliação da Produção
6 Coordenação de Assistência Farmacêutica
7 Coordenação de Saúde Bucal

3.1.4.1.1. Recursos Humanos
O quadro de recursos humanos atual da Secretaria Municipal de Saúde de São
Domingos do Capim está descrito abaixo, em acordo com a realidade atual de
operacionalização da gestão.

EXISTENTE
DISCRIMINAÇÃO
Secretário
Secretário
Assessora Técnica
Médico da ESF Convencional
Médico da ESF Mais Médicos
Médico Clínico
Médico Plantonista
Enfermeiro da ESF
Enfermeiro
Enfermeiro hospital
Nutricionista
Farmacêutico
Odontólogo
Psicólogo
Assistente Social
Pedagoga
Ortopedista
Ginecologista
Médico Diagnóstico por Imagem
Fonoaudióloga
Dermatologista
Cardiologista
Médico Psiquiatra
Médica Pediatra

01
01
02
11
03
14
08
14
34
04
01
02
11
03
06
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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Biomédico
Fisioterapeuta
Auxiliar de Saúde Bucal
Técnico de Saúde Bucal
Auxiliar de Enfermagem
Tec. de Enfermagem
Tec. de Enfermagem de ESF
Tec. De Enfermagem Hospital
Auxiliar de Enfermagem Hospital
Agente Comunitário de Saúde

02
04
05
03
11
65
30
11
17
112
(Sendo que 06 são contratados pelo COVID-19)

Técnico em Patologia
Assistente Administrativo
Atendente de Farmácia
Zelador Hospital
Atendente de Farmácia
Operador de Computador
Agente Administrativo/Arquivista
Motorista
Vigia/Faxineiro
Agente de Combate às Endemias
Agente de Saúde Pública
Tec. de Laboratório Hospital
TOTAL

00
14
07
01
03
01
07
33
46
06
00
01

Fonte 2021: DRH/PMSDC – AGOSTO/ 2021

PROFISSIONAIS POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Tipo de vínculo
Quantidade
159
Efetivos
139
Temporários
108
Prestadores de Serviços
406
Total

%

Fonte 2021: DRH/PMSDC – AGOSTO/ 2021

Nível
escolaridade
Fundamental
Médio
Superior
Total

PROFISSIONAIS POR ESCOLARIDADE
de
Quantidade

%

84
120
107
311

Fonte 2021: DRH/PMSDC – AGOSTO/ 2021
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O quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, especificamente os que atuam
na rede assistencial de saúde, atende a necessidade de atenção à saúde da população na
maioria dos programas e serviços de saúde. Contudo, ainda é necessária a ampliação do
quadro de pessoal, principalmente ACS e ACE, porém o município já tem 100% de cobertura
pelos parâmetros do Ministério da Saúde, que não verifica a dimensão territorial e a
distribuição da população, para poder oferecer melhores condições de atendimento a zona
rural em função da extensão territorial do município e do crescimento populacional.
Todavia, a Lei de responsabilidade fiscal exige o enxugamento da máquina municipal
com a redução de pessoal, porém com a expansão de serviços em 2018 haverá a
necessidade de contratação de mais 13 servidores, previsto ser realizado seleção para ACS
e ACE, assim como para Servidores Público em Geral.
O quadro de pessoal temporário está muito acima do número de efetivos, a gestão
reconhece o elevado número de temporários e justifica que se deve ao fato do município não
ter realizado Concurso Público há mais de 20 anos. Há projeção de realização de um novo
concurso público no decorrer do primeiro semestre, de acordo com o Termo de Ajustamento
de Conduta - TAC assinado pelo Gestor Municipal junto ao Ministério Público, para
regularizar ou minimizar a situação.
Classificado como prioritária de alta intervenção, uma vez que há probabilidade de o
município ser penalizado nos próximos seis meses se não realizar o concurso público que
garantiu através da assinatura de TAC junto ao ministério Público, por esta razão já estão
sendo tomadas as providências necessárias para realização do mesmo.
3.1.4.1.2. Estabelecimentos de Saúde
A rede física em saúde alcançou um patamar de suficiência por conta do esforço da
gestão em ampliar os serviços e sua estrutura de equipamentos de saúde.
TIPO DE UNIDADE

MUNICIPAL DUPLA

PRIVADO

TOTAL

Centro de Saúde

01

Unidade de Saúde da Família

14

Posto de Saúde

01

Consultório médico

14

Consultório odontológico

12

-

-

12

Unidade MóveL Odontólogica

01

-

-

01

-

-

02

02

01

-

-

01

Laboratório de análises clínicas
Central
de
Farmacêutico

Abastecimento

-

01

-

-

14

-

-

01
14
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Núcleo de Apoio ao Saúde da
Família III

02

-

-

02

Hospital Geral

01

-

-

01

Centro de Atenção Psicossocial

01

-

-

01

Clínica Centro de Especialidades

01

-

-

01

Central de Regulação do Acesso

01

-

-

01

-

-

01

01

01

-

-

01

01

-

-

01

Unidade de Apoio Diagnose e
Terapia (SADT )
Serviço de Atenção
/Melhor em Casa

Domiciliar

Unidade de Saúde Móvel Fluvial
Fonte 2021: CNES/SDC – AGOSTO/ 2021

A extensão territorial do município exige um esforço maior por parte dos profissionais
que precisam fixar moradia na região para poder suprir a necessidade de atenção. Além,
desta extensão existe grande parte da área ribeirinha que urge desta proximidade para que
se faça um SUS de qualidade e resolutivo, portanto investir no acesso.
Este dado leva a gestão a avançar na oferta dos estabelecimentos fortalecendo com
a ampliação a rede de atenção, visto que já possui cobertura em 100% de assistência em
atenção primária em saúde principalmente com a aquisição da Unidade de Saúde Básica
Fluvial que vem contemplando as lacunas com ofertas de ações e serviços próximo ao
usuário ribeirinho de São Domingos do Capim.
3.1.4.1.3. Equipamentos
Os equipamentos cadastrados no SCNES estão muito abaixo da capacidade
necessária do município, o que precisa ser atualizado de imediato, como ampliado sua
capacidade de aquisição de novos equipamentos e novas tecnologias.
Como o município precisa ampliar a oferta de serviços em média e alta complexidade
para poder de forma parcial e integral suprir as necessidades da população, é importante a
organização e criação de estratégias para disponibilidade financeira da gestão para este tipo
de aquisição.
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Equipamentos
existentes e
implantados

Equipamentos
aserem
adquiridos e
implantados
em2022
1. Equipamentosde infra estrutura

Equipamentos
aserem
adquiridos e
implantados
em2023

Equipamento
s aserem
adquiridos e
implantados
em2024

Equipamento
sa serem
adquiridos e
implantados
em 2025

1 gerador de energia

1

0

0

0

45 Central de Ar

10

10

15

10

12 Amalgamador

6

6

0

0

12 Aparelhos de profilaxia

6

6

0

0

12 Autoclave

6

6

0

0

12 Caneta de Alta Rotação

6

6

0

0

12 Caneta de Baixa Rotação

6

6

0

0

12 Compressor Odontológico

4

4

4

0

12 Destiladores de Água

4

4

4

0

12 Equipo Odontológico

4

4

4

0

12 Fotopolimerizador

4

4

4

0

12 Aparelhos deprofilaxia

4

4

4

0

4 Raio x odontológico

2

1

1

0

2
4 Câmaras escuras reveladoras
de Raio x
3. Equipamentos para manutenção da vida

1

1

0

2 Reanimador Pulmonar/Ambu
pediátrico
2 Reanimador Pulmonar/Ambu
adulto
2 Desfibriladores

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

2 Bombas de Infusão

1

0

1

0

3 Respirador Portátil

1

1

1

0

2 Respirador Automático

1

0

1

0

2 Eletrocardiográfos

1

1

0

0

1 Mamógrafo

1

0

0

0

0

1

1

0

2. Equipamentos Odontológicos

4. Equipamentos para métodos gráficos

5. Equipamentos Laboratoriais
2 Centrífuga
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1 Banho Maria

0

1

0

0

2 Microscópios

0

1

1

0

2 Homogeneizador

0

0

1

1

1 Agitador Multifuncional

1

0

0

0

1 Analisador Hematológico

0

0

1

0

1 Analisador Bioquímico

0

0

1

0

1 Destiladora

1

0

0

0

70 Computadores

10

10

10

10

30 Impressoras

2

2

2

2

20 Notebook

2

2

1

0

05 Datashow

1

1

1

0

106 Tablets

5

5

5

5

6. Equipamentos de Informática

7. Outros Equipamentos
2 Bisturi elétrico
2 Colposcópio de pedestal com
video
15 Equipamentos de fisioterapia
15 Equipamentos e mobiliário
5 ESFs
complete para estabelecimentos
de saúde/UBS
0
2 Maquinas de lavar

5 ESFs

3 ESFs

1

2 ESFs

1

0

Fonte 2021: CNES/SDC – AGOSTO/ 2021

Com a habilitação do município em Plena do Sistema Municipal, a reforma, adequação
e ampliação do hospital municipal, assim como a instalação e construção de novas unidades
de saúde, urge a necessidade de aquisição de novos equipamentos, e ou, reforma e
manutenção dos em uso.
Diante desta possibilidade a gestão precisa criar estratégia de captação de recursos
financeiros para o investimento e custeio dos pleitos.

3.1.4.2. Atenção Básica

A atenção primaria trabalha seguindo o programa Previne Brasil que é o novo modelo
de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), e foi instituído pela Portaria nº 2.979,
51

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMIINGOS DO CAPIM/PA DE 2022 A 2025

de 12 de novembro de 2019. O Previne Brasil leva em conta três componentes para fazer o
repasse financeiro federal a municípios e ao Distrito Federal: capitação ponderada (cadastro
de pessoas), pagamento por desempenho (indicadores de saúde) e incentivo para ações
estratégicas (credenciamentos/adesão a programas e ações do Ministério da Saúde).
Capitação Ponderada:
I - a população cadastrada na equipe de Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção
Primária (eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);
II - a vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada na eSF e na eAP;
III - o perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada na eSF e na eAP; e
IV - Classificação geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Pagamento por Desempenho
Art. 12-C. O cálculo do incentivo financeiro do pagamento por desempenho será efetuado
considerando os resultados de indicadores alcançados pelas equipes credenciadas e
cadastradas no SCNES.
1º O valor do pagamento por desempenho será calculado a partir do cumprimento de meta
para cada indicador por equipe e condicionado ao tipo de equipe.
2º O incentivo financeiro do pagamento por desempenho repassado ao município ou Distrito
Federal corresponde ao somatório dos resultados obtidos por equipe, observadas as
seguintes categorias de indicadores:
I - processo e resultados intermediários das equipes;
II - resultados em saúde; e
III - globais de APS.
Incentivo para Ações Estratégicas
O cálculo para a definição dos recursos financeiros para incentivo para ações
estratégicas deverá considerar:
I - as especificidades e prioridades em saúde;
II - os aspectos estruturais das equipes; e
III - a produção em ações estratégicas em saúde.
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O incentivo para ações estratégicas contemplará o custeio das seguintes ações,
programas e estratégias:
I - Programa Saúde na Hora;
II- Equipe de Saúde Bucal (eSB);
III - Unidade Odontológica Móvel (UOM);
IV - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);
V - Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD);
VI - Equipe de Consultório na Rua (eCR);
VII - Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF);
VIII - Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR);
IX - Microscopista;
X - Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP);
XI - Custeio para o ente federativo responsável pela gestão das ações de Atenção Integral à
Saúde dos Adolescentes em Situação de Privação de Liberdade;
XII - Programa Saúde na Escola (PSE);
XIII - Programa Academia da Saúde;
XIV- Programas de apoio à informatização da APS;
XV - Incentivo aos municípios com residência médica e multiprofissional;
XVI - Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS);
XVII - outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico.
A proposta tem como princípio aumentar o acesso das pessoas aos serviços da APS
e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à
responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem. O Previne
Brasil começou a ser implementado em 2020.
É importante citar o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), que
antecede o Programa Previne Brasil, este repassava recursos financeiros mediante alcance
de metas, foi criticado pelo elevado número de indicadores e baixa capacidade de induzir
melhorias. O modelo ora proposto romperia com essa lógica a partir do incremento, em
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valores nominais, de aproximadamente dois bilhões de reais ao orçamento para a APS em
2020, com novos critérios fundamentados em três eixos:
1.

i) Substituição dos Pisos de Atenção Básica (PAB) Fixo e Variável pela Capitação

Ponderada. Deixam de existir repasses regulares de base populacional e incentivos para
custeio de e AB, Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e o PMAQ. Passa a ser
considerado o cadastramento de cada cidadão na UBS correspondente. Há acréscimo do
valor per capita e do fator de ponderação para menores de 5 anos ou maiores de 65 anos,
beneficiários de programas sociais de transferência de renda, população de até dois salários
mínimos vinculados ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), maior peso para
municípios rurais.
2.

ii) Incentivos do PMAQ serão substituídos por repasses condicionados ao

desempenho em sete indicadores a serem instituídos em 2020, referentes a processos e
resultados em Saúde da Gestante, da Mulher, da Criança e Doenças Crônicas. Até 2022, o
número de indicadores chegaria a 21, com o monitoramento sobre Tuberculose, Infecções
Sexualmente Transmissíveis e Saúde Bucal.
3.

iii) Repasses vinculados a ações e programas de saúde contidos no PAB variável,

passarão a compor o eixo de adesão a programas estratégicos, como os Programas Saúde
na Hora; Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da APS - Informatiza APS e
Programa de Formação em Residência Médica ou Multiprofissional em Odontologia e
Enfermagem na Saúde da Família.
‘

Segue em anexo tabela de monitoramento do Programa PREVINE BRASIL por

estratégia de Saúde.
Dentro das exigências do Ministério da Saúde, a atenção primária de São Domingos
do Capim trabalha com monitoramento dos sistemas ESUS, CAD SUS WEB E SISAB, desde
do recebimento até envio das informações. Esse monitoramento é de suma importância pois
é onde observa-se a qualidade dos cadastros e dados inseridos no sistema garantindo assim
qualidade no atendimento à população e recurso financeiro ao município, assim como o
acompanhamento e avaliação do alcance dos indicadores pactuados no Programa PREVINE
BRASIL.
O monitoramento desses indicadores vai permitir que a gestão federal, estadual,
municipal e profissionais de saúde avaliem o acesso e a qualidade dos serviços prestados
pelos municípios, viabilizando, assim, a implementação de medidas de aprimoramento das
ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
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Para o ano de 2020, foram pactuados 7 indicadores. Inicialmente, a política previa o
crescimento de 7 indicadores por ano até atingir 21 indicadores, ou seja: 14 indicadores
para 2021 e 21 indicadores até 2022.
As principais modalidades de indicadores de saúde são: Mortalidade / sobrevivência
• Morbidade / gravidade / incapacidade • Nutrição / crescimento e desenvolvimento •
Aspectos demográficos • Condições socioeconômicas • Saúde ambiental • Serviços
de saúde. E com base nos três critérios de ponderação que são: • vulnerabilidade
socioeconômica da população cadastrada na eSF e na eAP; • perfil demográfico por faixa
etária da população cadastrada na eSF e na eAP; • classificação geográfica do município
definida pelo IBGE. A seguir apresenta-se os dados:
Demonstrativo da Secretaria de Atenção Primária a Saúde, departamento de Saúde da
Família, estratégia e-SUS-AB, 1° quadrimestre de 2020.

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica/SISAB/Nov 2021

Demonstrativo da Secretaria de Atenção Primária a Saúde, departamento de Saúde da
Família, estratégia e-SUS-AB, 2° quadrimestre de 2020.
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Fonte: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica/SISAB/Nov 2021

Demonstrativo da Secretaria de Atenção Primária a Saúde, departamento de Saúde da
Familia, estratégia e-SUS-AB, 3° quadrimestre de 2020.

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica/SISAB/Nov 2021.

Trata-se de acompanhamento dos dados apresentados nas fichas de qualificação do
conjunto de indicadores que compõem o incentivo financeiro de Pagamento por Desempenho
da Atenção Primária à Saúde (APS) para o ano de 2020, no âmbito do Programa Previne
Brasil, instituído por meio da Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O monitoramento
indica o alcance dos resultados adquiridos pelas ações, serviços e registros do processo de
trabalho realizado na assistência da gestão em saúde de São Domingos. Orientando a
equipe de trabalho que o acompanhamento por quadrimestre tem por objetivo qualificar os
indicadores selecionados para o pagamento por desempenho conforme previsto na Portaria
nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019, bem como detalhar o método de aferição e avaliação.
Cumpre destacar que monitorar e avaliar o desempenho da Política Nacional de Atenção
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Básica (PNAB) e, primordialmente, das ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na
atenção primária é uma das funções essenciais do Estado e do Município.
Demonstrativo da Secretaria de Atenção Primária a Saúde, departamento de Saúde
da Família, estratégia e-SUS-AB, 1° quadrimestre de 2021.

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica/SISAB/Nov 2021

Demonstrativo da Secretaria de Atenção Primária a Saúde, departamento de Saúde da
Familia, estratégia e-SUS-AB, 2° quadrimestre de 2021.

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica/SISAB/Nov 2021

Estes dados demonstram a planilha de monitoramento, que segue a rotina da
coordenação de Atenção Básica, em conjunto com as demais coordenações afins do
programa, que seguem e acompanham as ações/atividades registradas ao longo dos
quadrimestres e SUS/SISAB.
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O monitoramento e a avaliação se transformam em ferramentas de transparência a
fim de prestar contas à população sobre o investimento na área da saúde. Eles também
auxiliam a analisar o acesso e a qualidade dos serviços prestados pelos municípios,
viabilizando, assim, a implementação de medidas de correção e/ou aprimoramento das
ações e serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
Nesse sentido, o monitoramento dos indicadores e o consequente uso das
informações buscam: I - Definir o incentivo financeiro do pagamento por desempenho por
Município e Distrito Federal; II - Subsidiar a definição de prioridades e o planejamento de
ações para melhoria da qualidade da APS; III - Promover o reconhecimento dos resultados
alcançados e a efetividade ou necessidade de aperfeiçoamento das estratégias de
intervenção; IV - Orientar o processo de pagamento por desempenho no âmbito da gestão
municipal, assim como entre este e as outras esferas de gestão do SUS; V - Promover a
democratização e transparência da gestão da APS e o fortalecimento da participação das
pessoas, por meio da publicização de metas e resultados alcançados.
Buscando atender a essas premissas, foi definido um conjunto de indicadores que
pudessem ser acompanhados de forma sistemática e cujo acesso às informações
possibilitasse a avaliação dos dados agregados por equipe, tendo, portanto, prioritariamente,
o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) como principal fonte de
dados. Nesse processo, foram estabelecidos 07 (sete) indicadores, já definidos na Portaria
3.222, de 10 de dezembro de 2019, seguindo a coordenação de APS de forma fededigna
Os sete indicadores selecionados para o incentivo de pagamento por desempenho
2020 são os seguintes: Indicador 1: Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis)
consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação; Indicador 2:
Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; Indicador 3: Proporção
de gestantes com atendimento odontológico realizado; Indicador 4: Cobertura de exame
citopatológico; Indicador 5: Cobertura vacinal de Poliomielite inavada e de Pentavalente;
Indicador 6: Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada
semestre; Indicador 7: Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.
Apresenta-se portanto, os três quadrimestres do ano de 2020 e os dois primeiros
quadrimestre do ano de 2021, que seguiram o acompanhamento mensal, monitoramento e
avaliação necessário para o alcance de resultados satisfatórios de desempenho, estando em
terceiro município do Pará a atingir melhor desempenho nos indicadores pactuados no
programa Previne Brasil e o primeiro da região metropolitana III de saúde.
Podemos definir Indicadores de Saúde como instrumentos utilizados para medir uma
realidade, como parâmetro norteador, instrumento de gerenciamento, avaliação e
58

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMIINGOS DO CAPIM/PA DE 2022 A 2025

planejamento das ações na saúde, de modo a permitir mudanças nos processos e
resultados, que elevaram no município a condição de ser o primeiro da região a alcançar a
Pactuação, e o terceiro do estado. Justificando que o acompanhamento, avaliação e
monitoramento, assim como o estimulo as equipes de trabalho, são de extrema importância
para o alcance destes resultados.

3.1.4.3. Vigilância em Saúde
Em 12 de junho de 2018 foi instituída a Política Nacional de Vigilância em Saúde
(PNVS), por meio da Resolução n. 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A PNVS
é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três
esferas de gestão do SUS, caracterizado pela definição das responsabilidades, princípios,
diretrizes e estratégias dessa vigilância.
A PNVS é definida como uma política pública de Estado e função essencial do SUS,
de caráter universal, transversal e orientadora do modelo de atenção à saúde nos territórios.
Sua efetivação depende de seu fortalecimento e articulação com outras instâncias do sistema
de saúde, enquanto sua gestão é de responsabilidade exclusiva do poder público.
Em seu Art. 4º - Parágrafo único. A PNVS deve contribuir para a integralidade na
atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as
instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS, mediante articulação e construção
conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento da saúde, bem como na definição
das estratégias e dispositivos de organização e fluxos da rede de atenção.
A Vigilância em São Domingos do Capim, está organizada em ações específicas de
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, zoonoses e vigilância em
saúde do trabalhador têm buscado interferir sobre os determinantes, riscos e danos à saúde
da população, seguindo a política nacional.

3.1.4.3.1. Vigilância Epidemiológica
São funções da Vigilância Epidemiológica, Coleta de dados; Processamento de
dados coletados; Análise e interpretação dos dados processados; Recomendação das
medidas de prevenção e controle apropriadas; Promoção das ações de prevenção e controle
indicadas; Avaliação da eficácia e efetividade das medidas de prevenção de adoecimento e
promoção da saúde.
A vigilância epidemiológica a partir do ano de 2017, início do governo atual, tem se
mostrado vital instrumento para o planejamento, organização e operacionalização dos
serviços de saúde, buscando conhecer o comportamento de agravos e doenças para a
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intervenção oportuna e eficaz em São Domingos do Capim. Esta vigilância contribuiu para
disseminar a importância do agente causador da doença em relação as dificuldades da saúde
da população, como exemplo temos os casos de cães errantes, contaminados com
Leishmaniose Visceral Canina, necessitando sacrificar 70 animais em 2018 no município,
para controle da doença em humanos que contabilizou 5 casos autóctone.
Gerar informações que sirvam de base para a prevenção, moderação e tratamento
das doenças, estabelecendo prioridades, como também identificar a causa e origem da
doença.
Em São Domingos do Capim a coordenação tem em suas ações a maior parte dos
programas da Vigilância em Saúde, como: Vigilância do Óbito e Nascidos Vivos, Controle de
Endemias, Hanseníase e Tuberculose entre outros. Registros que geram dados de suma
importância se monitorados pela equipe para geração de acompanhamento da saúde da
população.
Hoje temos de forma regular realizado o monitoramento para informar aos setores de
interesse da gestão da saúde para avaliação das variações de comportamentos nos perfis
de adoecimento e mortalidade, com objetivo de proporcionar o controle do adoecimento e
levar qualidade de vida a população.

3.1.4.3.2. Vigilância Sanitária
Cabe ao SUS a definição e coordenação do sistema de vigilância sanitária, além de
adotar medidas e padrões de qualidade sanitária de produtos e serviços para consumo das
pessoas. É também seu papel fiscalizar esses procedimentos que fujam ao escopo estadual
ou que apresentem risco à saúde em âmbito nacional.
Entende-se, por vigilância sanitária, um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse
da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta possam afetar de forma
direta ou indireta a vida da população.
No município a VISA, é operada tomando por base o Código de Vigilância Sanitária,
com ações de atuação local mediante a Política Nacional de Vigilância. Abaixo ações
desenvolvidas no ano de 2021.

ORD SERVIÇOS

QUANTIDADE
TRABALHADA
JANEIRO

OBSERVAÇÃO
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01

INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD:01.02.01.017-0

21

02

CADASTRO
DE
ESTABELECIMENTOS
SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD:01.02.01.007-2

04

03

RECEBIMENTO
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
COD:01.02.01.023-4
ATENDIMENTOS
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
COD:01.02.01.024-2
LICENCIAMENTO
ESTABELECIMENTOS
SUJEITOS
VIGILANCIA SANITARIA
COD:01.02.01.018-8

DE

03

01- FORNO DE CARVÃO
02- FOSSA

À

03

01- FORNO DE CARVÃO
02- FOSSA

DOS
A

03

03- FARMÁCIA

ATIVIDADE
EDUCATIVA
PARA
A
POPULAÇÃO
COD:01.02.01.022-6
ATIVIDADE EDUCATIVA PARA O SETOR
REGULADO
COD: 01.02.01.005-6

02

02- ESCOLA

10

05- MERCADINHO
05- BATEDOR DE AÇAÍ

04

05

06

07

ORD

SERVIÇOS

05- MERCADINHO
02- PADARIA
02- LANCHONETE
02- RESTAURANTE
04- AÇOUGUE
02- FARMÁCIA
04- BATEDOR DE AÇAÍ
04- BATEDOR DE AÇAÍ

QUANT. TRAB. OBSERVAÇÃO
FEVEREIRO

01

INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 25
SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD: 01.02.01.017-0

02

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS 03
SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD: 01.02.01.007-2

06- MERCADINHO
01- PADARIA
02- LANCHONETE
02- RESTAURANTE
04- AÇOUGUE
03- FARMÁCIA
04- BATEDOR DE AÇAÍ
02- ACADEMIA
01- DEPÓSITO DE BEBIDAS
03- MERCADINHO
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03

RECEBIMENTO
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
COD: 01.02.01.023-4

DE 02

02- AGLOMERAÇÃO
BAUNEÁRIO

EM

04

ATENDIMENTOS
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
COD: 01.02.01.024-2

À 02

02- AGLOMERAÇÃO
BAUNEÁRIO

EM

05

LICENCIAMENTO
ESTABELECIMENTOS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD:01.02.01.018-8

06

ATIVIDADE
EDUCATIVA
POPULAÇÃO
COD:01.02.01.022-6

07

ATIVIDADE EDUCATIVA PARA O SETOR 05
REGULADO
COD: 01.02.01.005-6

DOS 03
SUJEITOS
A

PARA

A 05

03- FARMÁCIA

05- PREVENÇÃO A COVID
EM LOCAIS PUBLICOS
03-AÇOUGUE
02- PADARIA

ORD

SERVIÇOS

QUANTIDADE OBSERVAÇÃO
TRABALHADA
MARÇO

01

INSPEÇÃO
DOS 20
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD:01.02.01.017-0

06- MERCADINHO
03- PADARIA
06- AÇOUGUE
05- BATEDOR DE AÇAÍ

02

CADASTRO
DE 05
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD:01.02.01.007-2

05- BATEDOR DE AÇAÍ

03

RECEBIMENTO
DE 02
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
COD:01.02.01.023-4

02- AGLOMERAÇÃO EM BAR

04

ATENDIMENTOS
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
COD:01.02.01.024-2

02- AGLOMERAÇÃO EM BAR

05

LICENCIAMENTO
DOS 05
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A
VIGILANCIA SANITARIA
COD: 01.02.01.018-8

05- FARMÁCIA

06

ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A 03
POPULAÇÃO
COD:01.02.01.022-6

03- PREVENÇÃO A COVID EM
LOCAIS PUBLICOS

07

ATIVIDADE EDUCATIVA PARA O 30
SETOR REGULADO
COD: 01.02.01.005-6

30- PREVENÇÃO A COVID EM
MERCADINHOS,
BARES,
LANCHONETES

À 02
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QUANT.
TRAB.

ORD

SERVIÇOS

01

INSPEÇÃO
DOS 25
ESTABELECIMENTOS
SUJEITOS
À
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
COD:01.02.01.017-0

02- MERCADINHO
03- PADARIA
03- RESTAURANTE
04- AÇOUGUE
10- BATEDOR DE AÇAÍ
03- DEPÓSITO DE BEBIDAS

02

CADASTRO
DE 04
ESTABELECIMENTOS
SUJEITOS
À
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
COD:01.02.01.007-2
RECEBIMENTO
DE 02
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
COD:01.02.01.023-4

04- RESTAURANTE

01- FORNO DE CARVÃO
01- ANIMAL SUSPEITO
LEISHMANIOSE

DE

ATENDIMENTOS
À 02
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
COD:01.02.01.024-2

01- FORNO DE CARVÃO
01- ANIMAL SUSPEITO
LEISHMANIOSE

DE

LICENCIAMENTO
DOS 02
ESTABELECIMENTOS
SUJEITOS
A
VIGILANCIA
SANITARIA
COD:01.02.01.018-8
ATIVIDADE EDUCATIVA PARA 03
A POPULAÇÃO
COD:01.02.01.022-6
ATIVIDADE EDUCATIVA PARA 10
O SETOR REGULADO
COD: 01.02.01.005-6

01- DOCERIA
01- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

03

04

05

06

07

OBSERVAÇÃO

03- PREVENÇÃO A COVID EM
LOCAIS PUBLICOS
10- PREVENÇÃO A COVID EM
MERCADINHOS,
BARES,
LANCHONETES

Fonte: Relatório Anual de Vigilância Sanitária local/2021

Os dados abaixo demonstram o consolidado geral numa série histórica de 2018 a 2020
das ações da Vigilância Sanitária no município cadastrados no SAI/SUS.
Procedimentos

2018

2019

2020

0102010056 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGULADO

22

37

56

0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA

15

62

36

0102010145 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE HOSPITAIS
0102010170 INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA

425

492

294

0102010226 ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A POPULAÇÃO

84

50

52

0102010234 RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
Fonte: Sistema de Informação SIA nov/2021

29

36

35

0102010188 LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA

63

Total
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3.1.4.3.3. Vigilância em Saúde Ambiental
A vigilância ambiental em saúde é definida pelo SUS como "um conjunto de ações
que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos agravos em
saúde da população.

A finalidade precípua das ações de vigilância em saúde ambiental é identificar e
intervir nos problemas de saúde relacionados aos fatores de riscos ambientais do território
com o propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.
As ações de Vigilância Ambiental no município de São Domingos do Capim, as ações
de Vigilancia Ambiental são realizadas transversalmente através dos programas de APS,
com o apoio dos Agentes de Endemias, sob o controle da coordenação de Vigilância
Epidemiológica.
DEMONSTRATIVO DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS À SAÚDE DO
TRABALHADOR EM SÃO DOMINGOS DO CAPIM POR TIPO DE AGRAVO E ANO
Agravos notificados

2016

2017

ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSICAO A MATERIAL
BIOLOGICO

1

1

ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE

0

4

INTOXICACAO EXOGENA

0
1

Total

2018

2019

2020

3

0

0

1

1

5

0

1

0

2

5

5

1

7

Demonstrativo de amostras de água coletadas pela VISAMB do município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, por
ano e tipo de amostra.

Ano

DEMONSTRATIVO DE AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS PELA VISAMB DO MUNICIPIO
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Turbidez
Coliformes Totais
Cloro Residual *
Meta

Alcançado

2018

144

118

2019

144

211

2020

144

239

%

Meta

Alcançado

%

Meta

Alcançado

%

81,94%

144

117

81,25
%

144

116

80,56%

146,53
%

144

211

146,53
%

144

184

127,78%

165,97
%
Fonte: Sinan/Municipal-nov 2021

144

239

165,97
%

144

163

113,19%

3.1.4.3.4 Vigilância em Saúde do Trabalhador
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Saúde do Trabalhador é o conjunto de atividades que se destina, através das ações
de

vigilância

epidemiológica

da saúde dos trabalhadores,

e
assim

vigilância
como

sanitária,
visa

à

à

promoção

recuperação

e

e

proteção

reabilitação

da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de
vida da população.
As ações de Saúde do Trabalhador (ST) presente na rede do SUS objetiva a
promoção e a proteção da saúde do trabalhador, por meio de ações de vigilância dos riscos
existentes nos ambientes e condições de trabalho, dos agravos à saúde e da organização e
prestação da assistência aos trabalhadores.
A política da saúde do trabalhador na secretaria, fica sob o comando da coordenação
de Epidemiologia, e não possui um plano operacional específico neste setor, ficando a
responsabilidade de registros dos agravos relacionados aos acidentes ou doenças
ocupacionais de trabalho.
Esta coordenação possui os cadastros dos locais de trabalhos com riscos de agravos
a saúde, para os quais orientam as medidas de saúde e segurança do trabalho, e bem-estar
físico e mental do trabalhador. Como ainda a manipulação ou exposição a agentes físicos,
químicos, biológicos ou situações de risco de acidentes.

3.1.4.4. Atenção Especializada
São Domingos do Capim possui dentro de seu território de saúde, unidades com oferta
de serviços especializados de média complexidade, os quais são disponibilizados mediante
a avaliação da demanda das unidades de atenção básica em consonância com o custo
financeiro de cada especialidade ofertada, sendo parte dos serviços de média complexidade
e a totalidade de alta complexidade realizadas em outros municípios através de Programação
Pactuada e Integrada (PPI).
Desenvolve ainda ações básicas laboratoriais de exames para gestantes com
laboratório conveniado, havendo uma projeção para 2022, da implantação de um laboratório
municipal já construído que desenvolverá todos os procedimentos de média complexidade,
assim como implantação de um espaço de atenção aos usuários do Programa Saúde da
Mulher e do Homem e Reforma e adequação do Hospital Municipal
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Cobertura existente
Oferta

Capacidade Instalada

Especificação

Necessidades a ser preenchido
para o plano regional.
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Atenção Especializada
Centro de Especialidades em Saúde

1

1

100%

1

Centro de Atenção Psicossocial tipo I

1

1

100%

1

Laboratório Municipal de Análises
Clínicas

1

1

100%

1

1

1

100%

1

Centro de Especialidade Odontologicas

Observações

O SAD funciona
dentro dessa
unidade
Precisamos
implantar 01 CPS
tipo II e 01 AD
Foi construido, e
esta em processo
de habilitação
Habilitado e
instalado

Fonte: CNES/2021

DEMONSTRATIVO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS OFERTADAS NO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.
TIPO DE ESPECIALIDADDE OFERTADA

QUANTIDADE

Clínico Geral

14

Dermatologista

01

Cardiologista

01

Ortopedista/Traumatologista

01

Ginecologista/Obstetra

01

Pediatra

01

Psiquiatra

01

Fonoaudiologia

01

Fisioterapia

01

Nutrição

01

Endocrinologia

01

Fonte: SCNES / Set 2021

Os dados apresentados demonstram que o município possui as 4 clinicas básicas em
sua assistência em saúde, além de outras várias especialidades, o que justifica a habilitação
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em plena do sistema de saúde atualmente. Forma de levar atenção à saúde para a população
através do acesso, com equidade social, de forma integral e universal.

Demonstrativo de Especialidades diagnósticas ofertadas no
município de São Domingos do capim.
Radiografia

01

Eletrocardiograma

01

Teste da Orelinha/linguinha

(FONOAUDIOLOGA)

Teste do coraçãozinho/olhinho

(PEDIATRA)

Ultrassonografias.

01

Fonte: SCNES

A rede de Atenção Especializada, do município de São Domingos do Capim, funciona
de forma estruturada e com uma boa oferta de serviços na sua rede local. Aliada a uma
retaguarda insuficiente dentro da rede referenciada. Sendo que o município de Castanhal e
Belém não estão cumprindo de forma satisfatória a oferta dos serviços pactuados. Porem já
está sendo feito um estudo para realinhamento da PPI.
A disponibilização dos serviços especializados é feita com base na demanda de cotas
especificas para cada especialidade, onde são ofertados aos usuários através da Central de
Regulação Municipal, que faz o controle de fluxo externo de maneira digital através do
Sistema de Informações de Regulação (SISREG) e SER - Hospitalar (Sistema Estadual de
Regulação) e o controle interno é feito através do SISREG Municipal.
O SISREG/Municipal, teve sua descentralização de consultas e exames do município
em julho de 2021, ainda com dificuldades relacionadas à internet e a falta de equipamentos
como impressoras. Pela falta de impressoras nas unidades de saúde, foi fornecido etiquetas
contendo campo para preenchimento manual do local, data e horário dos atendimentos,
facilitando assim o acesso dos usuários, principalmente da zona rural e ribeirinha.
Além disso, a implantação dos novos serviços é importante mesmo não havendo
custeio para os mesmos no momento, porque haverá uma relação custo/benefício que trará
melhor qualidade de atendimento a população e diminuição do custeio de transporte e
combustível, recurso esse que poderá ser direcionado para outras ações tão importantes
quanto estas
3.1.4.5. Atenção Hospitalar de Urgência/Emergência
3.1.4.5.1. Hospital Geral
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O hospital municipal funciona de maneira continua com atendimento de 24 horas, onde
são realizados procedimentos hospitalares e de diagnostico, internações suturas e partos
normais sua clientela é em média 100% de demanda local. Não temos serviços de UTI’s em
São Domingos do Capim. O hospital conta com 05 leitos de cirurgia pactuados internamento,
porém não realiza há anos.

Tipo de Leito

Quantidade

CIRURGIA GERAL

05

CLÍNICA GERAL

12

CLÍNICA PEDIÁTRICA

08

OBSTETRICIA CIRURGICA

06

OBSTETRICIA CIRURGICA

06

UNIDADE ISOLAMENTO

01

TOTAL

32
Fonte: CNES 2021

Número de internações hospitalares: No ano de 2019 o município de São Domingos
do Capim – PA teve um total de 1.342 internações de residentes. E no ano de 2020 teve um
total de 837 internações. Contabilizando total de 2.183 internações hospitalares, nos dois
últimos anos.
Serviços Especializados: O município de São Domingos do Capim desenvolve
ações básicas laboratoriais de exames para gestantes com laboratório conveniado, havendo
uma projeção para 2022, da implantação de um laboratório municipal já construído que
desenvolverá todos os procedimentos de média complexidade, assim como implantação de
um espaço de atenção aos usuários do Programa Saúde da Mulher e do Homem e Reforma
e adequação do Hospital Municipal.
São Domingos do Capim em 2021 habilitou-se na Plena do Sistema, e conta com um
hospital com capacidade de 32 leitos em operação. Até dezembro de 2021 o município
contabiliza 2.183 internações nos dois últimos anos.
A gestão está em fase de reorganização dos serviços e estrutura organizacional para
assumir a operacionalização da assistência da média complexidade, que encontra-se em
fase de transição de cadastro., assim como parte da média complexidade; construiu e irá
inaugurar o Laboratório Municipal, ampliou a Sala de fisioterapia, e instalou o Consultório
Virtual do Telemedicina (consultas de neurologia, cardiologia , dermatologia, endocrinologia,
alergista, psiquiatra, pediatra, urologista, pneumologista, ginecologista e obstetrícia).
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Está com o projeto em execução de realinhamento e repactuação dos serviços,
principalmente de média complexidade ambulatorial e hospitalar para que oferta seja
realizada no seu território. Foram habilitados serviços de CAPS I, Unidade Básica de Saúde
Fluvial.

Parecer técnico: A implantação dos novos serviços é importante mesmo não havendo
custeio para os mesmos no momento porque haverá uma relação custo/benefício que trará
melhor qualidade de atendimento a população e diminuição do custeio de transporte e
combustível, recurso esse que poderá ser direcionado para outras ações tão importantes
quanto estas. Classificado como relevante de média intervenção, que será resolvido
mediante a inauguração e implantação dos serviços acima listados e consequente
repactuação dos procedimentos ora pactuados.

Proposta da Gestão:
- Aquisição de equipamentos para a melhoria do Serviço SISREG em todas as
unidades;
- Realinhamento das cotas físicas e financeiras do teto de consultas e procedimentos
especializados, tanto o da rede local, como da referenciada;
- Reordenamento dos processos de trabalho da Regulação, Controle e Avaliação de
maneira geral e ampliada;
- Repactuação de procedimentos junto a municípios executores e possíveis
solicitantes de acordo com as necessidades e interesse locais;
Demonstrativo do financiamento de Média e Alta Complexidade – MAC de São
Domingos do Capim, pactuados na PPI atual do Estado.
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A classificação permanece como de execução permanente, baixa intervenção, existe
a probabilidade em médio prazo de ampliação, adaptação e reforma do hospital no município,
existindo o plano de repactuar serviços para execução no próprio município, visto que estes
hoje ocupam leitos e serviços em hospitais nos municípios de Castanhal, Ananindeua e
Belém.

70

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMIINGOS DO CAPIM/PA DE 2022 A 2025

3.1.4.5.2. Serviço de Atenção Domiciliar
O serviço está habilitado junto ao Ministério da Saúde como Modalidade II, onde dispõe
de duas equipes multidisciplinares distintas, uma de Atenção Domiciliar(EMAD) propriamente
dita, e outra denominada de Apoio (EMAP), ambas dispõem de um suporte básico necessário
que conta com 01 veículo exclusivo para suas ações e serviços.
Dispõe de espaço administrativo, insumos e equipamentos necessários para a
realização dos procedimentos, e realizam atendimento no domicílio dos pacientes que
necessitam de cuidados de saúde mais intensivos.
O acesso ao SAD é geralmente feito no hospital, momento de internação do usuário
ou ainda por solicitação da equipe de Saúde da Família/Atenção Básica.
O ingresso do usuário é feito através de regulação de referência autorizada pela
coordenação municipal após a avaliação de perfil para admissão do paciente.
Atualmente o SAD possui um teto de acompanhamento de até 20 pacientes/mês, os
quais são atendidos pelas duas equipes através de agenda programada de consulta, e
procedimentos, definida a partir de um esquema clínico-terapêutico, que é executado
diariamente conforme a necessidade de cada um dos acompanhados pelo serviço.
O perfil de egresso do serviço basicamente tem sido de pacientes com as seguintes
patologias: Diabetes, Doenças Hipertensivas, Doenças Respiratórias, Acidentes Graves,
Neoplasias diversas e a partir de 2020 os pacientes com sequelas graves decorrentes do
COVID 19.

3.1.4.5.3. SAMU
A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) de São Domingos do Capim
tem como finalidade à articulação e integração de todos os equipamentos de saúde,
ampliando e qualificando o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de
urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.
Este componente homologado pelas portarias GM/MS nº 1.010 de 21/05/2012 e
Portaria nº 1473/GM/MS de 18 de julho de 2013, a partir da regionalização no Estado do
Pará, teve início em 2009 e no ano de 2010; o município de São Domingos do Capim foi
contemplado com 01 Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB), no entanto, o
serviço foi implantado no ano de 2014 com recurso estadual e municipal e posteriormente
habilitado para financiamento de custeio tripartite através da Portaria Nº 1.095, de 23 de maio
de 2014.
A RUE do município possui uma estrutura básica com unidades e serviços pontuais
que atendem integralmente a necessidade da população nesse fundamento, sendo que a
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mesma funciona de forma integrada com outras unidades de suporte avançado localizadas
em municípios de referência dentro da região de saúde ou na capital do estado, locais estes
onde são prestados o atendimento suplementar de urgência e emergência ás necessidades
de saúde do usuário não contempladas no município.
É constituída pela Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde; Atenção Básica;
SAMU 192 e as outras ações como a UPA 24 são realizadas com os municípios pactuados,
arcando apenas com o deslocamento dos pacientes para os locais de atendimento.

DEMONSTRATIVO DE REDE FÍSICA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/SAMU DE SÃO
DOMINGOS DO CAPIM

Nº

Necessidades a ser Capacidade
Cobertura
preenchida para o Instalada
existente
plano regional.

Especificação
Atenção Especializada
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU)

1

1

100%

Observações

1

Fonte: CNES

3.1.4.6. Assistência Farmacêutica
A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o
medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.
No âmbito do SUS, o farmacêutico está inserido no processo de cuidado ao paciente,
envolvendo desde a pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos, seleção,
programação, a compra, distribuição e garantia de qualidade até o acompanhamento e a
avaliação dos resultados, tendo sempre como objetivo principal e o cuidado a saúde dos
usuários.
Aqui nos dados abaixo, apresenta-se a organização estrutural da Assistência
Farmacêutica no município, sua capacidade instalada atual e a desejada. O registro da rede
física define o que hoje funciona, e o que se pretende está ainda distante desta realidade,
com a intenção de se instalar o Programa Nacional de Qualificação da Assistência
Farmacêutica – QUALIFAR-SUS, tendo o município obtido aprovação em 2012.
Programa-se a reorganização desta estrutura através da adesão do programa, para
os próximos anos do plano aqui projetado.
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Oferta

Cobertura existente

Especificação

Capacidade Instalada

Nº

Necessidades a ser
preenchido para o plano

DEMONSTRATIVO DA REDE FÍSICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE SÃO DOMINGOS DO
CAPIM

Observações

Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico 1
UDM de Assistência FarmacêuticaBásica
15

1

100%

1

15

100%

15

UDM de Assistência Farmacêutica
Estratégica e Especializada

1

100%

1

Faz a dispensação asoutras
1 unidades de acordo conforme a
necessidade.

O financiamento das ações de saúde é organizado em blocos conforme Portaria nº
204/GM de 29 de janeiro de 2007. A Assistência Farmacêutica constitui um desses blocos
e se divide

em

três Componentes: Componente Básico, Componente Estratégico

da Assistência Farmacêutica e Componente Especializado.
O financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica é tripartite, firmada
através da Portaria n° 3.193 de 09 de dezembro de 2019, pelo Ministério da Saúde com uma
parcela de seis reais ano por habitante, estados e municípios com dois reais e trinta e seis
centavos habitante/ano.
É também dispensado aos municípios através do MS, insulinas humanas NPG e
regular e contraceptivos orais e injetáveis, ainda DIU e Diafragma.
O Sistema de informações Hórus, é utilizado no município apenas no centro de
dispensação, todavia as UDM, utilizam dispensação sem esta ferramenta, que sabe-se ser
própria para o controle de entradas e saídas da gestão da Assistência Farmacêutica
municipal. A proposta é a expansão deste sistema, com aquisição de equipamentos próprios
para sua gestão.
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3.1.5. REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE
A gestão do Ministério da Saúde, a partir de 2011 a 2013, avança na organização do
Sistema Único de Saúde implantando as RAS – Redes de Atenção a Saúde e no
fortalecimento da Atenção Básica, trazendo significativos resultados.
Além de evidências mundiais e brasileiras do custo efetividade da implantação das
RAS, há o convencimento de que a busca do princípio constitucional da integralidade só tem
chance de ser conquistada a partir das RAS nos diversos territórios, e construindo regiões
de saúde articuladas de forma supramunicipal.
A histórica fragmentação do sistema de saúde brasileiro, da concorrência dos
serviços e de sua ineficiência, precisa e pode ser rompida com as RAS. Além disto, a
orientação dos usuários no uso dos serviços é um ativo a ser buscado. Esta clareza
estratégica colocou, desde 2011, efetivamente as RAS no centro da política de Atenção à
Saúde do MS, pautando o debate nacional e redirecionando todos os novos recursos federais
que foram disponibilizados através de redes de atenção, potencializando os recursos
estaduais e municipais através da garantia e integralidade do cuidado.
Aqui apresenta-se o desenho proposto pelo MS da Rede de Atenção do município de
São Domingos do Capim.

Nº

01

02

03

Especificação

Rede de Atenção Básica
ESF
Equipes de Saúde Bucal
Posto de Saúde
NASF III
ACS
Centro de Saúde
Vigilância em Saúde
Vigilância
Sanitária
e
Ambiental
Vigilância Epidemiológica
ACE
Atenção à gravidez, parto e
puerpério
Nº de gestantes estimadas
UBS que realizam Pré natal
de risco habitual
Unidades que realizam Pré
natal de alto risco

Necessidades
Port.nº1631 a
ser
preenchido
para o plano
regional.

14
09
01
02
112
01

Capacidad
e Instalada

14
09
01
02
112
01

Intersetorialidade na
região com os outros
municípios/Estados

Cobertur
a
existente

Oferta

100,00
70,1
100,00
100,00
100,00

14
14
01
02
112
01

(*)Fluxo
de saída

(*)Fluxo
de
entrada

-

-

-

-

-

-

01

01

100,00

01

-

-

01
06

01
06

100,00
100,00

01
06

-

-

494
14

494
14

100,00
100,00

494
14

-

-

-

-

-

-

-

Belém
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Hospital para realizar partos
Vaginal

01

01

100,00

01

Hospital para realizar partos
Cesáreo

-

-

-

-

São
Domingos

02

100,00

02

-

-

(Não
habilitado)
14

14

100,00

14

-

-

14

14

93,3

14

-

-

14

14

93,3

14

-

-

14

14

93,3

14

-

-

01

-

-

-

Castanhal
Belém

-

01

01

93,3

01

Belém

-

-

-

-

-

Laboratório para realização
02
(Conveniados)
de exames básicos
01

04

05

UBS que realizam consulta
puerperal
Atenção às pessoas com
doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT)
UBS que realizam detecção
e acompanhamento dos
Diabéticos
UBS que realizam detecção
e acompanhamento dos
Hipertensos
UBS que realizam detecção
e acompanhamento DPOC
UBS que realizam detecção
e acompanhamento
Doenças Renais Crônicas
UBS que realizam detecção
e acompanhamento
Doenças
Cardíacas
Crônicas
Laboratório para realização
de exames de controle
Eventos de relevância
para a Vigilância em
saúde:
Unidades para tratamento
de HIV/AIDS em adulto
Unidades
que
façam
intervenção
pra
evitar
Transmissão vertical do HIV
e Sífilis
UBS que notifiquem e tratem
as Hepatites Virais
UBS que façam a
Prevenção e notificação de
casos
de
HIV/AIDS/
sífilis/hepatite virais e HTLV
UBS que detectem,
notifiquem e tratem a
Hanseníase.
UBS que tratem os casos
reacionários graves de MH
UBS que detectem,
notifiquem e tratem a Dengue

-

-

Castanhal
Marituba
Belém

Castanhal

-

Belém

Castanhal
Marituba
Belém

01

01

93,3

01

Castanhal

-

-

-

-

Castanhal

-

14

14

93,3

14

-

-

14

14

93,3

14

-

-

14

14

93,3

14

-

-

-

-

-

-

Marituba

-

14

14

93,3

14

-

-
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06

0
7

08

09

10

UBS que detectem,
notifiquem e tratem a
Tuberculose
UBS
que
detectem,
notifiquem e tratem a
Leishmaniose Visceral
UBS que detectem e tratem a
Malária
UBS
que
detectem
e
notifiquem as Meningites
UBS
que
tratem
as
Meningites
Atenção à saúde bucal
UBS que realizem as ações
básicas de odontologia.
UBS que realizem ações
especializadas
em
Odontologia
UBS que realizem ações
coletivas
preventivas
e
educativas
UBS que realizem 1ª.
consulta
odontológica
programática
Atenção especializada

14

14

93,3

14

-

-

14

14

93,3

14

-

-

14

14

93,3

14

-

-

14

14

93,3

14

-

-

-

-

-

-

Belém

-

11

11

78,5

11

-

-

02

02

100,00

02

-

-

14

14

93,3

14

-

-

11

11

78,5

11

-

-

Município em Plena do
Sistema de Saúde
Centro de Referência que
realiza ações de fisioterapia
Consultas de
Dermatologista/
Endocrinologista/Ginecolog
ia/Obstetricia/Pediatria/
Ortopedia/Cardiologia/
Oftalmologia/Gastrologia/
Psiquiatria/Fonoaudilogia/
Fisioterapia
Laboratório Municipal

01

01

100,00

01

-

-

01

01

100,00

01

-

-

01

01

100,00

01

-

-

Raio X

01

01

100,00

01

-

-

Ultrasson

01

01

100,00

01

-

-

Endoscopia

01

01

100,00

01

-

-

Eletrocardiograma

01

01

100,00

01

-

-

Atenção hospitalar
Tem hospital
Outros hospitais

01
-

01
-

100,00
-

01
-

Castanhal
/Ananinde
u
a
Marituba e
Belém

Magalhãe
s Barata/
Maracanã/
Marapani
m/ Sâo
Francisco

Equipamentos
Detalhado
na
planilha
anterior específica deste item
Hematologia e hemoterapia
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Município não possui este
serviços

11

12

13

14

15

Rede Cegonha
UBS que realizam o pré-natal
de risco habitual
Unidades que realizam o prénatal de alto risco
Unidades que realizam as
consultas odontológicas para
gestantes
UBS que realizam as
atividades educativas para
gestantes
Laboratório que realize os
exames
de
urina,
parasitoscopia,
secreção
vaginal e glicemia
Laboratório que realize os
exames demais exames do
pré-natal

14

14

93,3

14

-

-

-

-

-

-

Belém

-

11

11

78,5

11

-

-

14

14

93,3

14

-

-

01

01

100,00

14

-

-

01

01

100.00

14

-

-

UBS que realizem os testes
rápidos
Serviço de ultrassom

14

14

93,3

14

-

-

01

01

100,00

14

Castanhal
Belém

-

Laboratório que realize os
exames complementares
de gestantes de alto risco
UBS que realizem as
consultas puerperais
UBS que ofertem as visitas
às maternidades antes do
parto
Rede
de
Urgência
e
Emergência
Hospital Municipal
SAMU
Rede de Cuidados à
Saúde da Pessoa com
Deficiência
ESF
Rede Estadual de Atenção
Psicossocial
CAPS I
Rede de Atenção à Saúde
das Pessoas com Doenças
Crônicas

-

-

-

-

Belém

14

14

93,3

14

-

-

14

14

93,3

14

-

-

01
01

01

100,00

01

-

-

14

14

100,00

14

-

-

01

01

100,00

01

-

-

no

-

-

-

-

-

-

no

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Serviço
inexistente
município
16

17

Castanhal
Belém

Atenção a Nefrologia
Serviço
inexistente
município
Doação, Captação de
Órgãos/Tecidos
Transplantes
Serviço
inexistente
município

e
no
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18

19

20
21

22

Atenção Integral às
Pessoas com Sobrepeso e
Obesidade

14

Ambulatorial
Atenção aos Portadores de
Fissura Lábio Palatal

14

14

100,00

14

-

-

Serviço
inexistente
no
Município
Atenção Oncológica
Ambulatorial
Atenção ao Portador de
Doença Renal Crônica

-

-

-

-

-

-

14

14

100,00

14

-

-

01

01

100,00

01

-

-

-

-

-

-

-

-

TFD e Ambulatorial
Atenção à Saúde
População Carcerária

da

Não temos esse serviço

*Relacionar municípios: Pactuação de outras redes é firmada com os municípios de Castanhal,
Ananindeua Belém e Marituba.

São Domingos do Capim, habilitou-se em gestão Plena do Sistema em
fevereiro de 2021, e tem em sua organização as Redes de Atençao Básica, Média
e Alta Complexidade, Urgência e Emergência, Cegonha e Vigilância em Saúde.
Outras Redes, necessárias ao serviço, seguem o fluxo de encaminhamento via Guia
de Referencia e Contra Referencia para os municipios pactuados conforme PPI em
vigor.
Com o tempo de aprovação da PPI hoje utilizada, que não representa mais
a realidade atual, os pactos já não suprem real necessidade, levando a inumeros
prejuizos a gestão, como a saúde de seus usuários do SUS.
Esta realidade, leva a gestão a solicitar realinhamento físico financeiro, junto
a comissão de PPI do Estado do Pará, para que seja feita a devida adequação e
utilização real do recurso tripartite.

3.1.5.1. Rede Cegonha
A Rede Cegonha foi instituída pela Portaria nº 1.459 de 24 de junho de
2011, consiste em uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao
planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento, crescimento e
ao desenvolvimento saudáveis.
A Planilha abaixo descreve os nascidos vivos de mães residentes em São
Domingos do Capim, por tipo de parto. Um dos objetivos da proposta da Rede
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Cegonha, é ampliar o acesso e melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal, a assistência
ao parto e ao puerpério. Para o enfrentamento da mortalidade materna, da violência
obstétrica e da baixa qualidade da rede de atenção ao parto e nascimento.
No município, já se observa, resultados significativos que justificam a atenção em
rede, demonstrando que o parto normal mais seguro e vantajoso para mães e bebês,

o parto sem intervenção cirúrgica impactará beneficamente a recuperação da
mulher no puerpério e a saúde da criança por toda sua vida.

NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
OCORRIDOS POR ANO E POR TIPO DE PARTO
Tipo de parto/ ano de nascimento

2017

2018

2019

2020

2021

Parto Vaginal

322

281

281

288

197

Parto Cesáreo

302

189

184

199

131

Total

524

470

465

487

322

Fonte: SINASC Municipal/ Set 2021

São quatro os componentes da Rede Cegonha:
1º - O pré-natal, cuidado que é necessário iniciar desde cedo para se
prevenir agravos na gravidez. No município o pré-natal de alto risco é referenciado
para a Referência Estadual no Hospital Santa Casa de Misericórdia, localizado em
Belém. Observa-se que cerca de 5% dos partos são realizados por parteiras
curiosas em domicílios, ou pela equipe do Centro de Saúde, quando há
necessidade.
2º - Puerpério e atenção integral a saúde da crianças, ações e serviços
direcionados neste programa são realizadas pelas equipes de ESFs.
3º - Sistema logístico (transporte sanitário e regulação), o município acaba
assumindo com recursos próprios, transportes para realização de exames,
consultas e partos.
PARTO CESAREOS POR OCORRÊNCIA
MUNICÍPIO
OCORRÊNCIA
2016
2017
Total
201
201
Acará
1
0
Ananindeua
0
5
Aurora do Pará
0
1
Belém
48
56
Castanhal
132
117
Concórdia do Pará
5
5
Ipixuna do Pará
0
2
Mãe do Rio
1
0

2018
188
0
22
3
58
83
11
0
1

ANO
2019
184
0
16
0
53
92
18
2
1

2020
199
0
9
2
52
115
16
1
3

2021
136
0
3
0
32
91
3
1
0

TOTAL
1109
1
55
6
299
630
58
6
6
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Marituba
Paragominas
São Domingos do Capim
São Miguel do Guamá
Tomé Açú
Fonte: SINASC Municipal 2021

11
0
1
0
2

11
0
0
4
0

4
1
0
0
5

1
0
0
1
0

0
0
0
0
1

3
0
0
0
3

30
1
1
5
11

Observa-se que o maior número de partos cesáreos, ocorreram no município de
Castanhal, com 56,8% dos partos no período da série histórica de 2016 a 2021, onde Belém
onde possui toda a alta complexidade, inclusive o hospital de referência para parto de riscos
e alto riscos, e se encontra com a segunda maior proporção de partos realizados com 27%
dos casos. A intenção da gestão é mudar esta realidade para os próximos quatro anos de
governo, com a oferta de um serviço que possa suprir e atrair as mulheres para a realização
de parto no local de residência, de forma humanizada e com grau de resolutividade e
qualidade de ação.
PARTO VAGINAIS POR OCORRÊNCIA
MUNICÍPIO
OCORRÊNCIA
2016
2017
Total
312
322
Ananindeua
4
4
Aurora do Pará
1
0
Belém
75
86
Castanhal
73
66
Concórdia do Pará
48
41
Irituia
0
0
Mãe do Rio
2
1
Marituba
8
12
Paragominas
1
0
Santa Izabel do Pará
0
1
São Domingos do Capim
99
100
São Miguel do Guamá
1
9
Tomé Açú
0
2
TOTAL
Fonte: SINASC Municipal 2021

2018
281
6
2
60
78
31
0
2
5
0
0
93
4
0

ANO
2019
281
7
0
61
91
23
0
2
2
0
0
88
6
1

2020
288
2
1
30
90
28
1
4
1
2
1
126
0
2

2021
200
3
0
20
75
24
0
2
2
0
0
73
1
0
325

TOTAL
1.684
26
4
332
473
195
1
13
30
3
2
579
21
5

O quadro acima registra os dados de partos vaginais, e nos últimos sete anos o
município de São Domingos do Capim obteve 34,3%, um alcance muito significativo, visto
que o parto normal é um dos bem feitos considerado relevante, pois vai muito além da
experiência única de dar à luz de forma natural. Este é mais seguro e vantajoso para mães
e bebês, o parto sem intervenção cirúrgica impactará beneficamente a recuperação da
mulher no puerpério e a saúde da criança por toda sua vida. É vantajoso o município ter este
ano já alcançado 19,2% de mulheres com parto normal, vindo a planejar a instalação de novo
espaço de atenção específica ao parto normal humanizado, através da implantação de um
centro de parto normal no município, para os próximos anos de governo.
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A Rede de Atenção Materno Infantil em São Domingos do Capim, possui uma gestão
plena, onde a estrutura de oferta de ações e serviços aos usuários funcionam com
determinadas deficiências que poderão ser sanadas, com a estrutura funcionante em Redes
de Cuidados. Havendo necessidade de ampliar ações educativas para grupos de
adolescentes em massa e grupos de mães e responsáveis por crianças e adolescentes, com
temas relevantes para saúde deste público.
Uma das queixas do público alvo são a demora da entrega dos resultados dos exames,
que são ofertados pela rede privada conveniada, havendo já adquirido a descentralização
deste para o público, aguardando habilitação. Acredita-se que esta nova estratégia trará
novos resultados e alcance do esperado desejado.
Como proposta da gestão e população em geral temos:
O equipamento adequado das ESFs de atenção a gestantes e parturientes, assim
como implantação de um Centro de Parto Normal, nas adjacências do Hospital Municipal do
município;
Construir e equipar e implantar um Centro de Saúde da Mulher e do Homem;
Ativar o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal e dar suporte as ESFs para pronto
atendimento da Rede Cegonha;
Utilizar os protocolos da Rede Cegonha nas ESF com base nos processos de trabalho
das redes de cuidados propostos;
Fortalecer o Programa da Rede Cegonha, garantindo todos os exames as puérperas
e gestantes da rede municipal;
Aumentar o número de partos normais e cesáreos no próprio município.
3.1.5.2. Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Não
Transmissíveis
“As doenças crônicas compõem o conjunto de condições crônicas. Em geral, estão
relacionadas a causas múltiplas, são caracterizadas por início gradual, de prognóstico
usualmente incerto, com longa ou indefinida duração. Apresentam curso clínico que muda
ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo gerar incapacidades.
Requerem intervenções com o uso de tecnologias leves, leve-duras e duras, associadas a
mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva à
cura.” Revista Doenças Crônicas/SUS/MS-2013.
Dados recentes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011d) apontam que 52,6% dos
homens e 44,7% das mulheres com mais de 18 anos estão acima do peso ideal. A
Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003) estimou que o excesso de peso é responsável
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por 58% da carga de doença relativa ao diabetes tipo II, 39% da doença hipertensiva, 21%
do infarto do miocárdio, 12% do câncer de cólon e reto 7 e 8% do câncer de mama e responde
diretamente por parcela significativa do custo do sistema de saúde nos países. Diabetes
melittus (DM) e hipertensão arterial (HA) atingem, respectivamente, 6,3% e 23,3% dos
adultos brasileiros (BRASIL, 2011d).
No Brasil, essas doenças representam a primeira causa de mortalidade e de
hospitalizações, sendo apontadas como responsáveis por mais da metade dos diagnósticos
primários em pessoas com insuficiência renal crônica submetidas à dialise no Sistema Único
de Saúde (SUS) brasileiro (OPAS,2010). Em relação às neoplasias, os tipos de câncer que
causaram mais mortes entre as mulheres foram os de mama – 15,2%, seguido pelo câncer
da traqueia, brônquios e pulmões – 9,7% e colo de útero – 6,4%. Entre os homens, a primeira
causa foi o câncer de traqueia, brônquios e pulmões – 15%, seguido pelo de próstata – 13,4%
e o de estômago – 9,8% (BRASIL, 2011e). Além da mortalidade, as doenças crônicas
apresentam forte carga de morbidades relacionadas. Elas são responsáveis por grande
número de internações, bem como estão entre as principais causas de amputações e de
perdas de mobilidade e de outras funções neurológicas. Envolvem também perda
significativa da qualidade de vida, que se aprofunda à medida que a doença se agrava.
Os determinantes sociais também impactam fortemente na prevalência das doenças
crônicas. As desigualdades sociais, diferenças no acesso aos bens e aos serviços, baixa
escolaridade e desigualdades no acesso à informação determinam, de modo geral, maior
prevalência das doenças crônicas e dos agravos decorrentes da evolução dessas doenças
(SCHMIDT et al., 2011). Além dos determinantes sociais, é importante lembrar, por outro
lado, o impacto econômico que as doenças crônicas têm para o País. Este está
principalmente relacionado não só com os gastos por meio do SUS, mas também com as
despesas geradas em função do absenteísmo, das aposentadorias e da morte da população
economicamente ativa.
Segundo estimativas, em 2025, o Brasil terá mais de 30 milhões de indivíduos com 60
anos ou mais, e a maioria deles, cerca de 85%, apresentará pelo menos uma doença (IBGE,
2010). Entre essas doenças, as cardiovasculares constituem a grande maioria delas, sendo
a hipertensão arterial sistêmica (HAS) a mais prevalente, aumentando progressivamente com
a idade (PASSOS; ASSIS; BARRETO, 2006). A HAS apresenta-se como um dos problemas
de saúde de maior prevalência na atualidade e, em especial, nos mais idosos (ZAITUNE et
al., 2006).
POR QUE ORGANIZAR A ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS
NO SUS? As doenças crônicas constituem problema de saúde de grande magnitude,
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correspondendo a 72% das causas de mortes. Hoje, são responsáveis por 60% de todo o
ônus decorrente de doenças no mundo. No ano 2020, serão responsáveis por 80% da carga
de doença dos países em desenvolvimento. Atualmente, nesses países, a aderência aos
tratamentos chega a ser apenas de 20% (OMS, 2003). Figura 1 – Mortalidade no Brasil em
2009.

POR QUE ORGANIZAR A ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS EM REDE E
LINHAS DE CUIDADO PRIORITÁRIAS?
A organização da atenção e da gestão do SUS ainda hoje se caracteriza por intensa
fragmentação de serviços, de programas, de ações e de práticas clínicas, existindo
incoerência entre a oferta de serviços e as necessidades de atenção. O modelo de atenção
não tem acompanhado a mudança no perfil epidemiológico da população, na qual há
ascensão das doenças crônicas, mostrando-se inadequado para enfrentar os desafios postos
por essa situação de saúde (MENDES, 2011; BRASIL, 2010).
Em São Domingos do Capim as doenças que mais levam a óbito, são as do aparelho
circulatório, demonstradas na planilha abaixo, conforme quadro de Mortalidade do Aparelho
Circulatório.
Observa-se que o maior agravo são as doenças hipertensivas, onde o cuidado com
os usuários com estas doenças, deverão seguir um modelo de ações e serviços em RedesRAS organizada, para que a conduta ser feita com base na integralidade do cuidado e possa
obter sucesso.
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3.1.5.2.1. Diabete Mellitus
O Sistema Único de Saúde (SUS), é responsável pelo tratamento do diabetes e
também pelos problemas causados pela enfermidade. Os pacientes passam a ter direito às
cirurgias, como a bariátrica, e remédios para o tratamento, como a insulina, gratuitamente.
Hoje, no Brasil, há mais de 12 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Atualmente,
o SUS já fornece à população opções como as insulinas humana NPH e humana regular, e
os medicamentos metformina, glibenclamida e glicazida.
Abaixo os dados demonstram os registros de casos de diabetes no município na
trajetória de cinco anos, considerado baixo para o numero populacional e parâmetro
brasileiro.
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0

2

0

2

Fonte: SINAM Municipal/ Nov 2021

Um dos maiores desafios para os profissionais da Atenção Básica é manterem-se
adequadamente atualizados, considerando a quantidade cada vez maior de informações
disponíveis. A Saúde Baseada em Evidências, assim como a Medicina Baseada em
Evidências são ferramentas utilizadas para instrumentalizar o profissional na tomada de
decisão com base na Epidemiologia Clínica, na Estatística e na Metodologia Científica; a
proposta com o monitoramento a partir do e-SUS-AB é detectar um maior número de casos
e realizar acompanhamento adequado de tratamento e promoção de saúde.
O cadastro do E-SUS apresenta 1024 pessoas com diabete mellitus, e através do
programa PREVINE BRASIL, pactua que o município registro solicitações de hemoglobina
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glicada em 60% destes cadastros no ano. Diante disso a gestão de Atenção Básica pactua
31% desse montante, conforme DOMI de 2022 a 2025.

36

Percentual de diabéticos
Solicitar e registrar hemoglobina
cadastrados no ESUS com
U/N
glicada de 60,00% dos diabéticos
solicitação de hemoglobina
cadastrados no ESUS.
glicada

31,00

Apresentação no DOMI e na PAS de 2022 em anexo.
3.1.5.2.2. Hipertensão
O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade
e da mortalidade cardiovasculares. Assim, os anti-hipertensivos devem não só reduzir a
pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares fatais e não fatais, e, se possível,
a taxa de mortalidade.

MORTALIDADE DOENÇA CARDÍACA HIPERTENSIVA NO PERIODO DE 2016 A 2021
FX ETÁRIA
50-59
60-69
70-79
80 E +
TOTAL
QUANTITATIVO
1
1
03
14
19
Fonte: SINAM Municipal nov 2021

O quadro acima apresenta óbitos no município em cinco anos e meio por causas
hipertensivas, sendo hoje contabilizado 1600 pessoas hipertensas no município em
acompanhamento na rede de atenção à saúde da assistência primária. Assim sendo fica
pactuado atender 60% das pessoas hipertensas cadastradas no E-SUS, que somam 20%
usuários no total da população geral, segundo o parâmetro proposto pelo MS pelo
programa PREVINE BRASIL.
Percentual
de
pessoas Aferir e registrar a pressão semestralmente de
hipertensas cadastradas no 60,00% dos hipertensos cadastrados no
35 U/N
ESUS
com
hipertensão ESUS.
aferidas no semestre.

SEXO
MASCULINO
FEMININO
TOTAL

20,00

2016-2021
05
14
19

Fonte: SINAM Municipal nov 2021

Observa-se nos dados acima que dos 19 óbitos do período, 15 pessoas são do sexo
feminino, o que faz ser necessário buscar uma finalidade definida e focada da Linha de
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Cuidados da HAS, e assim fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com esta condição
crônica, por meio da integralidade, da longitudinalidade e a coordenação do cuidado em
todos os pontos de atenção, para se evitar estes óbitos futuramente.

MORTALIDADE HIPERTENSÃO ESSENCIA NO PERIDO DE 2016 a 2021
FX ETÁRIA
50-59
60-69
70-79
80 E + TOTAL
QUANTITATIVO 1
1
03
14
19
Fonte: SINAM Municipal nov 2021

3.1.5.2.3. Doença Renal Crônica
As Doenças Renais Crônicas (DRC) são um termo geral para alterações heterogêneas
que afetam tanto a estrutura quanto a função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores
de risco. Trata-se de uma doença de curso prolongado, que pode parecer benigno, mas que
muitas vezes torna-se grave e que na maior parte do tempo tem evolução assintomática.
Na maior parte do tempo, a evolução da doença renal crônica é assintomática, fazendo
com que o diagnóstico seja feito tardiamente. Nesses casos, o principal tratamento imediato
é o procedimento de hemodiálise.
É IMPORTANTE, referir que os rins são fundamentais no funcionamento do corpo.
Eles filtram o sangue e auxiliam na eliminação de toxinas do organismo. A doença renal
crônica é silenciosa, não apresenta sintomas e tem registrado crescente prevalência, alta
mortalidade e elevados custos para os sistemas de saúde no mundo.
Os tratamentos disponíveis pelo SUS para pacientes com perda da função renal são;
Tratamento conservador quando nos estágios de 1 a 3, pré-diálise quando 4 e 5-ND (não
dialítico) e Terapia Renal Substitutiva (TRS) quando 5-D (diálitico). Ou seja a diálise
peritoneal, hemodiálise e transplante renal.
Em São Domingos do Capim, hoje, 10 usuários estão em tratamento em assistência
de hemodiálise, em serviços de alta e média complexidade, através de TFD nos municípios
de Castanhal, Ananindeua e Belém. Para que as condições de saúde das pessoas propensas
a este tipo de adoecimento, é necessário investir em práticas de promoção da saúde e
prevenção de adoecimento, criando planos e estratégias de atenção através da assistência
em atenção primária de saúde.

3.1.5.3. Rede de Atenção Psicossocial - RAPS
A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei nº 10.216/2001, objetiva a
proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo
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assistencial em saúde mental, focada em consolidar um modelo de atenção à saúde aberto
e de base comunitária.
Este modelo possui uma rede de serviços e equipamentos variados, tais como, os
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), ações de saúde mental na Atenção Primária,
Urgência e Emergência e ações intersetoriais em saúde mental.

Dentro dessa rede, o CAPS nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção
estratégicos da RAPS com serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por
equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar, ou seja, é uma estratégia de
reorganização da assistência psiquiátrica e está voltado para pessoas com sofrimento ou
transtornos mentais graves e persistentes incluindo aquelas com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise
ou nos processos de reabilitação psicossocial, sendo substitutivo ao modelo asilar.
Em 2013, houve aumento da quantidade de serviços habilitados pelo Ministério na
Rede de Atenção Psicossocial. No final do ano de 2013, a Rede de Caps atingiu o total de
2.067 serviços. Em relação às unidades de acolhimento, até 2013 foram mais 14 habilitadas.
No final de 2013, atingiu-se o quantitativo de 713 leitos habilitados de saúde mental em
hospitais gerais.
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Existem 05 tipos de CAPS: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD e CAPS i, onde suas
capacidades tanto de estrutura física quanto operacional aumentam conforme o maior
número populacional do município. Sendo que São Domingos do Capim enquadra-se no
CAPS I, onde a população estimada por 32.139, segundo os dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.
O CAPS I atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente
intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes,
incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas
que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para
Municípios ou regiões de saúde com população entre 20.000 a 70.000 habitantes.
A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20 (vinte)
pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia é composta por 05
(cinco) profissionais de nível superior e 04 (quatro) profissionais de nível médio.

PROFISSIONAIS

QUANTIDADE
ESCOLARIDADE

MÉDICO PSIQUIÁTRICO

SUPERIOR

01

ASSISTENTE SOCIAL

SUPERIOR

01

PSICÓLOGA

SUPERIOR

01

PEDAGOGA

SUPERIOR

01

ENFERMEIRO

SUPERIOR

01

RECEPCIONISTA

SUPERIOR

01

AGENTE ADMINISTRATIVO

MÉDIO

01

TÉCNICO DE

MÉDIO

01

MÉDIO

01

ENFERMAGEM
ARTESÃO

Os atendimentos iniciais funcionam de forma regulada advinda das demandas
espontâneas, encaminhamentos das unidades básicas de saúde, do hospital municipal, do
hospital psiquiátrico e outros CAPS (transferências).
Atualmente o serviço funciona com uma demanda aproximadamente de 210 usuários
atendidos pela rede. Todos possuem seus prontuários com a numeração do CAPS e com
identificaçóes da Estrtégia Saúde da Família - ESF a qual pertence, as atividades prioritárias
no CAPS são:
- Acolhimento inicial (admissão);
- Atendimento individual (especializado, medicamentos, psicoterápicos, de orientação, etc.);
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- Atendimento em grupos (psicoterapia, familiar, etc.);
- Atenção às situações de crises;
- Visitas domiciliares;
- Atendimento familiar;
- Matriciamento de equipes da Atenção Básica.
- Atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na comunidade e suainserção
familiar e social, com apoio dos demais setores públicos como a Educação, Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado da Assistência
Social (CREAS) e entre outros.
A Rede de Atenção Psicossocial do município de São Domingos do Capim não tem
funcionado deforma integral e não está atendendo todos os usuários com perfil do serviço,
de maneira plena e dentro dos princípios básicos estabelecidos pela legislação em
decorência do advento da pandemia.
Os usuários com transtornos graves em decorrência do uso de crack, álcool e outras drogas
são encaminhados para o CAPS AD em Belém ou para um Centro de Recuperação de
acordo com a decisão da família.
Os usuários que necessitam de um suporte avançado, em termos de cuidados
relativos, são encaminhados diretamente para Belém, onde tem o Hospital de Clínicas
Gaspar Viana como referência estadual para o atendimento psíquico.
A demanda de usuários cadastrados no CAPS é muito grande, o que requer uma
extensão do cuidado, principalmente nos casos em que os usuários estejam em estado
psíquico controlado e sem oferecer maiores riscos a sua integridade e as pessoas que o
circundam.
Razão pela qual exigem a participação mais ativa das Equipes de Saúde da Família,
as quais são incumbidas de prestar o atendimento assistencial complementar, como forma
de não superlotar o CAPS, é a chamada ações de matriciamento entre a equipe do CAPS e
Atenção Básica, estratégia que está sendo realizada pelo CAPS, porém precisa ser
intensificada.
Propostas da Gestão:
 Intensificação do Matriciamento pela equipe do CAPS junto as ESF e APS em geral;
 Manutenção de forma contínua da medicação controlada necessária aos cuidados dos
usuários.
Planilha demonstrativa do sistema e serviços do CAPS I SDC - Anos 2020 a 2021
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Planilha demonstrativa do sistema e serviços do CAPS I SDC Anos 2020 a 2021
Ação Assistencial
Tipo de Procedimento
Total
Psicoterapia
Atenção individual
275
Atendimento Familiar
Atenção Familiar
30
Acolhimento
Acolhimento Inicial
69
Atendimento Domiciliar
Atenção Domiciliar
33
Atendimento a crise
Atenção a Situação de Crise 02
Matriciamento
Matriciamento de Equipes
51
Fonte: SIA/SUS Set/2021

Vale ressaltar que as ações desenvolvidas pela equipe multiprofissional visam um
trabalho humanizado e possibilita um resultado da contenção mecânica medicamentosa
sendo substituída pela contenção terapêutica em comunidade proposta pelo CAPS, que
busca a autonomia dos usuários como protagonistas do processo de cuidado.

3.1.5.4. Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência
A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, instituída pela Portaria
MS/GM nº 1.060, de 5 de junho de 2002, define, como propósitos gerais:


Proteger a saúde da pessoa com deficiência;



Reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho

humano, contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social;


Prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências.

Seu principal objetivo é propiciar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, desde
a atenção básica até a sua reabilitação, incluindo a concessão de órteses, próteses e meios
auxiliares de locomoção, quando se fizerem necessários.
Suas diretrizes, a serem implementadas solidariamente nas três esferas de gestão e
incluindo as parcerias interinstitucionais necessárias, são: promoção da qualidade de vida;
prevenção de deficiências; atenção integral à saúde; a melhoria dos mecanismos de
informação; capacitação de recursos humanos; organização e funcionamento dos serviços.
Promoção da Qualidade de Vida – deve ser compreendida como responsabilidade
social compartilhada, visando assegurar a igualdade de oportunidades, a construção de
ambientes acessíveis e a ampla inclusão sociocultural. As cidades, os ambientes públicos e
coletivos, os meios de transporte, as formas de comunicação, devem ser pensados para
facilitar a convivência, o livre trânsito e a participação de todos os cidadãos.
Na área da saúde, é preciso tornar acessíveis as unidades de saúde, de acordo com
a Norma Brasileira 9050/ABNT, como descrito no Manual de Estrutura Física das Unidades
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Básicas de Saúde, MS, 2ª ed., Brasília, 2008. Assegurar a representação das pessoas com
deficiência nos Conselhos de Saúde, nas esferas municipal, estadual e federal.
Prevenção de Deficiências – atuação intersetorial, devendo a Saúde unir esforços a
outras áreas como: educação, segurança, trânsito, assistência social, direitos humanos,
esporte, cultura, comunicação e mídia, dentre outros.
Especificamente na área da saúde devem ser implementadas ações de prevenção,
tendo em vista que cerca de 70% das ocorrências seriam evitáveis ou atenuáveis, com
medidas apropriadas e oportunas. Ações de imunização, acompanhamento de gestantes (em
especial as de risco), exames para os recém-nascidos, acompanhamento do crescimento
infantil, acompanhamento dos diabéticos, hipertensos e pessoas com hanseníase,
prevenção de acidentes (domésticos, no trânsito e no trabalho) e violências (álcool/drogas).
O município de São Domingos do Capim não tem esta rede implantada, realizando
todas as ações referentes a mesma com os municípios pactuados, arcando apenas com o
deslocamento dos pacientes para os locais de atendimento através do Programa de
Tratamento Fora do Domicilio e outros se deslocam com o passe livre para pessoas com
deficiência.

3.1.6. Fluxo do Acesso
A Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição Cidadã, promulgou em
seu Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
As Leis da Saúde criam o SUS tomando por base a organização em três pilares: rede
(integração dos serviços), regionalização (região de saúde) e hierarquização (níveis de
complexidade dos serviços). Princípios estes que garantem o Fluxo de Acesso a política do
SUS.

3.1.6.1. Regulação do Acesso
Regulação do acesso à assistência (também chamada de regulação assistencial),
tem como cerne a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos
fluxos assistenciais no âmbito do SUS, tendo os gestores públicos seu ator central e
a regulação médica como autorizador e controle do acesso da demanda com relação a
oferta de serviços de saúde a população de forma integral, igualitária e universal.
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Complexo Regulador Municipal: gestão e gerência da Secretaria Municipal de
Saúde, regulando o acesso da população própria aos estabelecimentos de saúde sob
gestão municipal, no âmbito do município, e garantindo o acesso da população
referenciada, conforme Pactuação.
A gestão de saúde de São Domingos do Capim, em 11 de fevereiro de 2021, obteve
sua descentralização do Teto Mac dos recursos financeiros dos prestadores de serviços
públicos e privados e ou conveniados, conforme Resolução CIB de N° 03 e Teto Financeiro
de Tratamento Fora do Município Resolução de N° 04.
Está a nível de estruturação de seu Complexo Regulador como estratégia para regular
a oferta e a demanda em saúde, neste sentido a constituição do Complexo Regulador é um
dos pilares para a organização do conjunto de ações da Regulação do Acesso à Assistência
à saúde de sua população, de maneira articulada e integrada para adequar a oferta de
serviços de saúde à demanda que mais se aproxima das necessidades dos seus usuários.
Hoje o sistema regulador já possui um setor especifico e sua coordenação, assim como o
médico auditor, conjunto aos serviços de marcação de consultas, exames e serviços de alta
complexidade através dos sistemas SISREG, CER e TFD. Sendo projetado sua ampliação e
setorização e adequação para novas demandas.

3.1.6.2. Tratamento Fora do Domícilio - TFD
É o serviço de tratamento fora do domicílio do usuário do SUS, instituído pela Portaria
do Ministério da Saúde/SAS/ 55 de 24 de fevereiro de 1999, corresponde o TFD, em uma
ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados
por ordem médica à unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando
esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que
haja possibilidade de cuidados.
Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo
procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva. O TFD oferece •
Consulta, tratamento ambulatorial, hospitalar / cirúrgico previamente agendado; • Passagens
de ida e volta - aos pacientes e se necessário a acompanhantes, para que possam deslocarse até o local onde será realizado o tratamento e retornar a sua cidade de origem; • Ajuda de
custo para alimentação e hospedagem do paciente e/ou acompanhante enquanto durar o
tratamento.
O TFD é para pacientes atendidos na rede pública, ambulatorial e hospitalar,
conveniada ou contratada do SUS; • Quando esgotados todos os meios de tratamento dentro
do município; • Somente para municípios referência com distância superior a 50 Km do
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município de destino em deslocamento por transporte terrestre ou fluvial, e 200 milhas por
transporte aéreo; • Apenas quando estiver garantido o atendimento no município de destino,
através do aprazamento pela Central de marcação de Consultas e Exames especializados e
pela Central de Disponibilidade de Leitos; • Com exames completos, no caso de cirurgias
eletivas; e • Com a referência dos pacientes de TFD explicitada na Programação Pactuada
Integrada – PPI de cada município e na programação Anual do Município/Estado.
No município de São Domingos do Capim o TFD, estava sob a gestão do estado até
fevereiro de 2021, quando foi habilitado para a plena do sistema de saúde, passando a sua
gestão a organizar o complexo regulador, para assim assumir o gerenciamento do TFD,
encontrando-se no momento em processo de descentralização deste para sua total gestão.

Demonstrativo de gastos anuais apresentado com TFD de residentes do municipio, por tipo de
procedimento e ano
Procedimento
AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTAÇÃO/PERNOITE DE
PACIENTE
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO/PERNOITE DE
ACOMPANHANTE
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DEACOMPANHANTE
S/PERNOITE
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DEACOMPANHANTE POR
TRANSPORTE AÉREO (CADA 200
MILHAS)
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DEPACIENTE POR
TRANSPORTE AÉREO (CADA 200
MILHAS)
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DEACOMPANHANTE POR
TRANSPORTE TERRESTRE (CADA
50 KM DE DI
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DEPACIENTE POR
TRANSPORTE TERRESTRE (CADA 50 KM )
Total de Pessoas Atendidas

2016

2017

2018

2019

2020

577

987

773

1.055

320

599

711

920

1.592

774

631

984

670

1.087

330

556

749

985

1.595

783

-

191

84

122

17

-

191

84

122

17

1.114

1.424

1.881

3.092

1.552

853

1.164

1.407

2.731

1.169

FONTE: SIA/SUS
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Os dados aqui apresentados nestas planilhas acima, são registros dos usuários
residentes em São Domingos do Capim, em processo de assistência em média e alta
complexidade nos municípios pactuados em seu entorno, conforme PPI aprovada.
Demonstrativo de gasos anuais aprovados com TFD residentes no municipio por tipo de procedimento
Procedimento
AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTAÇÃO/PERNOITE DE
PACIENTE
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM
PERNOITE
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO/PERNOITE DE
ACOMPANHANTE
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE
ACOMPANHANTE S/PERNOITE
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE
ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE AÉREO (CADA 200
MILHAS)
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE
PACIENTE POR TRANSPORTE AÉREO (CADA 200 MILHAS)
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE
ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (CADA 50
KM DE DI
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DEPACIENTE
POR TRANSPORTE TERRESTRE (CADA 50 KM )

2016

2017

2018

2019

2020

14.280,75

24.428,25

19.131,75

26.111,25

7.920,00

5.031,60

5.972,40

7.728,00

13.372,80

6.501,60

15.617,25

24.354,00

16.582,50

26.903,25

8.167,50

4.670,40

6.291,60

8.274,00

13.398,00

6.577,20

-

34.666,50

15.246,00

22.143,00

3.085,50

-

34.666,50

15.246,00

22.143,00

3.085,50

5.514,30

7.048,80

9.310,95

15.305,40

7.682,40

4.222,35

5.761,80

6.806,25

13.518,45

5.786,55

3.1.7. Recursos Financeiros
A Lei 141, foi publicada em 13 de janeiro de 2012 e dispõe sobre os valores mínimos
a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle dos recursos financeiros
aplicados na saúde da população.
Sua publicação vem regulamentar a Emenda Constitucional 29. A Emenda aprovada
em 2000, é uma importante conquista da sociedade para a consolidação do SUS, pois
estabeleceu a vinculação de recursos nas três esferas de governo para um processo de
financiamento mais estável do SUS.
Define claramente o que deve ser considerado gasto em saúde e fixa os percentuais
mínimos de investimento na área, complementando a LEI Nº 8.080 e LEI N° 142, DE 1990,
que dispõem sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Como trata do financiamento e controle social. Consolidando o que é estabelecido no
ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado
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de acordo com as seguintes diretrizes: ... II - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da
comunidade.
A planilha abaixo apresenta o demonstrativo dos gastos com a saúde da população
de São Domingos do Capim nos últimos quatro anos de governo conforme o descrito na Lei
vigente para organização e uso do recurso financeiro por federação.
Observa-se que a gestão estabeleceu os limites mínimos de aplicação em saúde
para população utilizando os investimentos em saúde da receita bruta corrente com o
índice 15%.
SERIE HISTORICA DE GASTO COM SAÚDE POR HABITANTE
Ano

% de aplicação LC 141/2012

2018
2019
2020
2021
Fonte: SIOPS/2021

22,23
15,09
15,66
15,05
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BLOCOS
Atenção
Básica

Total
federal
estadual
municipal
federal

Média e Alta estadual
Complexidade
municipal

federal
Vigilância em
saúde

estadual

Demonstrativo Financeiro RECEITA/DESPESA POR ANO da Gestão de Saúde do Município
2018
2019
2020
RECEITA
DESPESA
RECEITA
DESPESA
RECEITA
DESPESA
5.866.685,08

380.002,76

341.812,50

5.866.685,08

8.751.672,36 8.751.672,36

8.388.681,99

8.388.681,99

380.002,76 298.455,20

298.455,20

310.500,21

310.500,21

341.812,50

667.687,50

703.050,00

703.050,00

667.687,50

2021
RECEITA
DESPESA
8.302.459,84 8.302.459,84

280.452,33

280.452,33

1.773.367,25 1.773.367,25

807.169,51

807.169,51 1.126.185,79

1.126.185,79 919.134,98

919.134,98

451.105,14

451.105,14

120.850,23

120.850,23 147.500,32

147.500,32

158.955,33

158.955,33

98.522,79

98.522,79

423.730,49

409.463,04

409.463,04

394.459,41

394.459,41

20.517,65

20.517,65

28.689,00

28.689,00

423.730,49

26.481,25

26.481,25

348.677,88 348.677,88

8.695,20

8.695,20

municipal
federal
Assistência
farmacêutica

196.907,39

196.907,39

180.492,95

180.492,95

191.934,00

191.934,00

26.000,00

24.000,00

24.000,00

12.000,00

12.000,00

175.939,50 175.939,50

estadual
municipal
federal

Gestão do SUS estadual
municipal

26.000,00

12.000,00

12.000,00

656.667,99

656.667,99 147.215,74

147.215,74

1.020.106,08 1.020.106,08 110.932,70

110.932,70

140.694,23

140.694,23 180.753,14

180.753,14

187.522,17

105.700,12

187.522,17

105.700,12
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federal

330.000,00

330.000,00

2.606.030,00 2.606.030,00

832.869,00

832.869,00

Investimento

estadual
municipal
Fonte: SIOPS/2021

Anexo Plano Plurianual de - PPA de 2022 A 2025 e Lei Orçamentária Anual de Saúde de 2022.
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3.1.7. Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
A Gestão do Trabalho em Saúde trata das relações de trabalho a partir
de uma concepção na qual a participação do trabalhador é fundamental para a
efetividade e eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Compreende o planejamento, a organização e a execução das ações
relativas

à

valorização

do trabalhador e

à

estruturação

do

processo

de trabalho institucional, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
A área de 'Recursos Humanos em Saúde' (RHS) abarca múltiplas
dimensões: composição e distribuição da força de trabalho, formação,
qualificação profissional, mercado de trabalho, organização do trabalho,
regulação do exercício profissional, relações de trabalho, além da tradicional
administração de pessoal.
As responsabilidades do SUS em sua rede de atenção, são amplas e
abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária,
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média e alta complexidades, os serviços urgência e emergência, a atenção
hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e
ambiental e assistência farmacêutica.

Assim,

na

atualidade,

o

conceito

'processo de trabalho em saúde' é utilizado no estudo dos processos de
trabalho específicos das diferentes áreas que compõem o campo da saúde,
permitindo sua abordagem como práticas sociais para além de áreas
profissionais especializadas.
Com base nesta diretriz de atenção a gestão de pessoas, a gestão precisa
avançar e consolidar seu PCCR, assim como a aplicabilidade de concursos
públicos para a consolidação de um SUS efetivo e justo, quanto a gestão de
pessoas de seu quadro de trabalhadores da política de saúde municipal.
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) é
voltada para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores do SUS. Além
disso, também é compreendida como uma proposta de ação capaz de contribuir
para a necessária transformação dos processos de trabalho e nas práticas
de saúde.
Em novembro de 2017, o Ministério da Saúde publicou a Portaria Nº
3.194/2017- Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação
Permanente em Saúde, o PRO EPS-SUS, com o objetivo de estimular,
acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores da área da
saúde para a transformação das práticas de saúde em direção ao atendimento
dos princípios fundamentais do SUS, a partir da realidade local, das análises
coletivas do processo de trabalho.
Em 2018, a Secretaria Estadual de Saúde - SESPA procurou construir um
Plano de Trabalho com estratégias que conformam um processo ascendente,
democrático e participativo, em consonância com a orientação do Manual
Técnico do Programa para Fortalecimentos das Práticas de Educação
Permanente em Saúde – PRO EPSSUS e alinhado as sugestões do Conselho
Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), visando a elaboração do
PEEPS. No estado, compreende-se que a via mais adequada e alinhada seria
fomentando nas 13 Regiões de Saúde o fortalecimento das Comissões de
Integração Ensino-Serviço (CIES) Regionais para a elaboração dos Plano de

99

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMIINGOS DO CAPIM/PA DE 2022 A 2025

Ação Regional de Educação Permanente em Saúde (PAREPS), fundamentando
por conseguinte a elaboração do PEEPS.
Neste contexto foi produzido o Plano Municipal de Educação Permanente
em Saúde de São Domingos do Capim, realizada pela comissão de construção
dos planos municipais que teve o objetivo de construir, compartilhar e
experienciar a proposta metodológica a ser utilizada como referencial para a
elaboração do PEEPS e promover articulação intra e interinstitucional de modo
a constituir compromissos entre as 16 diferentes redes de gestão, de serviços
de saúde, educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades
educativas, exercitando a problematização e a aprendizagem significativa,
possibilitando a análise crítica e reflexiva para o enfrentamento criativo dos
problemas e maior efetividade das ações de saúde e educação.
A estrutura do Plano de Trabalho consolidado possui a caracterização da
Região de Saúde; identificação do(s) problema(s) de saúde; objetivo das ações;
público alvo; metodologia utilizada; duração; avaliação e estimativa de custos
para a realização das atividades. Este precisa ser atualizado e executado como
estratégia da gestão para os próximos quatro anos de governo.

3.7. Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde e
Gestão
Análise e Classificação Diagnóstica: Atualmente o município conta com
uma boa oferta de serviços disponíveis contando ainda com dois pontos do
Telemedicina que minimiza as filas do SISREG, no entanto, alguns problemas
ainda são perceptíveis como o gerenciamento dos fluxos de acesso e
cumprimento dos protocolos.
A deficiência na gestão de cotas e a dificuldade de atendimento por parte
de municípios executores são hoje um enorme entrave na qualidade dos serviços
especializados no município, onde o custeio relativamente alto da rede não é
suficiente para atender de maneira oportuna as necessidades dos usuários, os
quais precisam esperar muitos dias por procedimentos inexistentes no município
já pactuados.
Por isso se fez necessários um redimensionamento de toda a nossa rede
de serviço especializado, avaliando a demanda e a oferta de serviços, tanto da
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rede local, como principalmente da rede referenciada, de modo a otimizar de
maneira quantitativa e qualitativa tudo o que se gasta com serviços
especializados nos municípios pactuados, para que sejam feitos os
realinhamentos necessários, para a melhoria de oferta local.
A descentralização da rede do SISREG para todas as unidades de saúde
do município, qualidade a integração com outros sistemas de informação de
saúde de interesse (EX. E-SUS), está sendo uma excelente alternativa para
melhorar de maneira geral a qualidade das informações de acesso, porém, faz
se necessário melhorar também os processos de trabalho de regulação de uma
maneira amplificada, haja vista, que tanto o SER como SISREG apresentam
alguns problemas quanto à fidedignidade das informações atuais.

4. DIRETRIZES e OBJETIVOS

IV – DIRETRIZES e OBJETIVOS
DIRETRIZ 1 - AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE,
EMTEMPO ADEQUADO, COM ÊNFASE NA HUMANIZAÇÃO, EQÜIDADE E NO ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DE SAÚDE, APRIMORANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL,
AMBULATORIAL E HOSPITALAR, GARANTINDO O ACESSO A MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DO
SUS.
OBJETIVO 1 - ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado,
com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a
política de atenção básica, especial, ambulatorial e hospitalar.
DIRETRIZ 2 - APRIMORAR AS REDES DE ATENÇÃO E PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL ÀS
PESSOAS NOS VÁRIOS CICLOS DE VIDA (CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, ADULTOS E
IDOSOS), CONSIDERANDO AS QUESTÕES DE GÊNERO E DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA ATENÇÃO BÁSICA, NAS REDES TEMÁTICAS E NAS REDES
DE
ATENÇÃO NAS REGIÕES DE SAÚDE.
OBJETIVO 1 - Aprimorar e implantar as redes de atenção à saúde nas regiões de saúde, com ênfase
na articulação da rede de urgência e emergência, rede cegonha, rede de atenção psicossocial,
rede de cuidados à pessoa com deficiência, e da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças
crônicas.
DIRETRIZ 3 - REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO
DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, NO CONTROLE DAS
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
OBJETIVO 1 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os
determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças
transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
DIRETRIZ 4 - FORTALECER O PAPEL DO MUNICIPIO NA REGULAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE
E ORDENAR, PARA AS NECESSIDADES DO SUS, A FORMAÇÃO, A EDUCAÇÃO PERMANENTE, A
QUALIFICAÇÃO, A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS, COMBATENDO
A PRECARIZAÇÃO E FAVORECENDO A DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO.
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OBJETIVO 1- Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a
qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações
de trabalho.
OBJETIVO 2 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS – Desprecarizar o
trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na região de saúde
DIRETRIZ 5 - APRIMORAR A RELAÇÃO FEDERATIVA NO SUS, FORTALECENDO A GESTÃO
COMPARTILHADA NAS REGIÕES DE SAÚDE E COM A REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE
GESTÃO, CONSIDERANDO AS ESPECIFICAÇÕES REGIONAIS E A CONCENTRAÇÃO DE
RESPONSABILIDADES DOS MUNICÍPIOS, ESTADOS E UNIÃO, VISANDO OFERECER AO
CIDADÃO O CUIDADO INTEGRAL.
OBJETIVO 1 - aprimorar a relação Interfederativa e a atuação do ministério da saúde como gestor
federal do SUS
DIRETRIZ 6 - GARANTIR O 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 1 - Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos de
transferência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS.
OBJETIVO 2 - Garantir o financiamento estável e sustentável da secretaria de saúde, transporte
sanitário e do conselho municipal, melhorando o padrão do gasto e qualificando o funcionamento do
SUS no município.
DIRETRIZ 7 - DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM MINIMIZAR E PREVENIR RISCOS E
AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID
19
OBJETIVO - Garantir ações que minimizem os riscos e agravos da população decorrentes da
pandemia da COVID 19
DIRETRIZ 8 - GARANTIA E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE SERVIÇOS
E SUA FORÇA DE TRABALHO UNIVERSAL E INTEGRAL NO AMBITO DO SUS, ESTIMULANDO E
PACTUANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL
OBJETIVO 1 - Garantir a continuidade do fornecimento dos medicamentos evitando agravamento da
população.
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5. MONITORAMENTO
A construção histórica da garantia do acesso aos serviços de saúde
para a população brasileira aponta que, a gestão do sistema de saúde depende
de diferentes atores e de uma diversidade de cenários que compõem amplas
possibilidades de atuação e de inserção de profissionais que se propõe a serem
mediadores entre as políticas públicas e a população no que tange a sua saúde.
Assim debruçar-se sobre a construção de conhecimentos acerca das práticas de
monitoramento e avaliação em âmbito municipal se tornam cada vez mais úteis
e necessárias ao trabalho cotidiano em saúde da equipe.
A prática de monitoramento em saúde está associada ao desenvolvimento
e ao exercício de competências e atributos de gestão, tais como, direcionalidade,
comando, condução, comunicação, regulação e execução de decisões
governamentais para que assim possamos executar os instrumentos de gestão
do SUS.
O Plano Municipal de Saúde tem como objetivo sistematizar o conjunto
de proposições políticas do governo municipal na área de saúde, isto é, o
conjunto das propostas de ação em relação aos problemas e necessidades
de saúde da população do município, levando em conta os princípios e diretrizes
gerais que regem a política de saúde local, regional e nacional.
O monitoramento e a avaliação em saúde serão desenvolvidos, a partir
dos indicadores do Sistema Integrado de Monitoramento que chamaremos de
Agenda de Saúde Municipal tomando por base geral os indicadores pactuados
nos Programas PREVINE BRASIL e PQAVS, constando no Plano Municipal de
Saúde e Programação Anual de Saúde.
O Plano Municipal de Saúde, será avaliado anualmente pela equipe
técnica e Conselho de Saúde, para as adequações e ajustes necessários.
O acompanhamento e monitoramento seguirá as estratégias abaixo
descritas:
 Relatórios Quadrimestral e Anual de Gestão, utilizando os dados dos
sistemas deinformação em saúde já implantados no município, da SESPA
e do DATASUS;
 Avaliação mensal da produção quantitativa e qualitativa dos profissionais
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vinculados ao Sistema de Saúde do município

(avaliação

de

produtividade);
 Audiências Públicas realizadas quadrimestralmente nos meses de
fevereiro/maio/setembro;
 O acompanhamento e avaliação das ações e serviços em saúde
prestados na rede pública do Município, através de instrumentos próprios
e de instrumentos instituídos pelo Ministério da Saúde.
O monitoramento, na visão de Last (1988), corresponde à prática da
vigilância em saúde e é compreendido como a “elaboração e análise de mensurações rotineiras, através das quais seja possível detectar mudanças no
ambiente ou no estado de saúde de comunidades”.
A execução do plano se dará através de processos de trabalho ao longo
de 4 anos de governo, e foi formatado por uma comissão de profissionais da
saúde local, atuantes na gestão do SUS. Nossa pretensão é consolidar um plano
de saúde que atenda os anseios da sociedade e sua realidade. Diante da
dinâmica da prática e sociedade em geral, o plano será revisto a cada ano, para
atualização conforme as necessidades locais. E sua Programação, onde se
encontra o detalhamento de sua prática será revista de trimestralmente, para em
conjunto as pactuações firmadas para que possamos assim acompanhar e
monitorar adequadamente.

Sergio Romero Almeida de Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO I
AVALIAÇÃO DOMI 2020
AVALIAÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2020
Diretriz 1 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase
na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção
básica, especial, ambulatorial e hospitalar, garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.
Objetivo 1 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase
na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção
básica, especial, ambulatorial e hospitalar.
N

Tipo Indicador

1
U/N
2

3

U/N

U/E

4
U/N
5
U/E
6
E/E
7
E/E
8

9

Meta

Cobertura
de
acompanhamento
das
condicionalidades de saúde do
programa Bolsa Família
(PBF).
Cobertura
populacional
estimada de saúde bucal na
atenção básica.

Aumentar o % de cobertura de
acompanhamento
das
condicionalidades de saúde do
Programa Bolsa Família (PBF).

Ampliar o acesso à atenção
odontológica na atenção básica,
passando para % equipes de saúde
bucal implantadas.
Média da ação coletiva de Aumentar o percentual de ação
escovação
dental
coletiva de escovação dental
supervisionada.
supervisionada.
Cobertura
populacional
estimada pelas equipes de
atenção básica
Proporção de internações por
condições sensíveis à Atenção
Básica (ICSAB).
Razão
de
procedimentos
ambulatoriais
de
média
complexidade e população
residente.
Razão
de
procedimentos
ambulatoriais
de
alta
complexidade e população
residente.

Aumentar
a
cobertura
populacional estimada pelas
equipes de Atenção Básica.
Redução de internações de causas
sensíveis à Atenção
Básica.
Aumentar o nº de procedimentos
ambulatoriais
de
média
complexidade selecionados para a
população residente.
Aumentar o nº de procedimentos
ambulatoriais
de
alta
complexidade selecionados para a
população residente

E/E

Número de Leitos hospitalares
Ampliar o nº de leitos em %
do SUS por mil habitantes.

E/E

Doador
da
Pará.

Aumentar em % o índice de
por
milhão
Doadores Efetivos de Órgãos por
população (pmp)
milhão da população(pmp),
passando de X pmp para X pmp.

Pactuado 2020

Alcançado

88,00

81,36

65,00

96,61

1,00

0,00

100,00

100,00

58,00

43,00

0,10

0,15

1,31

1,20

0,97

0,97

0,00

0,00
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10 E/E

11

12

13

Percentual
de
estabelecimentos municipais
com o Sistema
Hórus
implantado ou enviando o
conjunto de dados por meio do
serviço WebService.

Razão
de
exames
citopatológicos do colo do
útero em mulheres de 25 a 64
U/N anos e a população residente de
determinado
local
e a
população da mesma faixa
etária.
Razão
de
exames
de
mamografia de rastreamento
realizados em mulheres de 50 a
U/N 69 anos na população residente
de determinado local e
população da mesma faixa
etária.

E/N

33,00

6,66

Ampliar a razão de mulheres na
faixa etária de 25 a 64 anos com
exame citopatológico a cada três
anos.

0,34

0.49

Ampliar a razão de exames de
mamografia em mulheres de 50 a
69 anos de idade.

0,20

0,13

0,01

12,00

Implantar o Sistema Nacional de
Gestão
da
Assistência
Farmacêutica (Hórus) ou enviar o
conjunto de dados por meio do
serviço WebService, em X% dos
estabelecimentos farmacêuticos
(farmácias
e
centrais
de
abastecimento farmacêutico da
Atenção Básica.)

Ampliar as ações realizadas por
Ações
de Matriciamento
Centro de Atenção Psicossocial
realizadas por CAPS com
(CAPS) com equipes de Atenção
equipes de Atenção Básica.
Básica.

Ao avaliarmos o alcançado destes indicadores percebemos claramente que o município enfrentou sérias
dificuldades para se organizar neste ano, o que dificultou o alcance de algumas metas, porém, quando vemos
que o importante são as ações executadas e não o número das mesmas, comprova-se que ações como PCCU e
mamografia de rastreamento foram retomadas, depois de dois anos sem serem realizadas, assim como o aumento
da oferta de procedimentos de média e alta complexidade e a diminuição de internações por causas sensíveis a
atenção básica e o aumento da cobertura do acompanhamento dos beneficiários do bolsa família.
Diretriz 2 - Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida
(criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação
de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.
Objetivo 1 - Aprimorar e implantar as redes de atenção à saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação
da rede de urgência e emergência, rede cegonha, rede de atenção psicossocial, rede de cuidados à pessoa com
deficiência, e da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas.
N Tipo
Indicador
Meta
Pactuado 2020
Alcançado
14

Acompanhar as ações de
Proporção de gravidez na
saúde, em 100% da tendência
U/N adolescência entre as faixas
da gravidez de adolescentes de
etárias 10 a 19 anos.
10 a 19 anos.

19,00

25,41
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15

16

17

18

19

Proporção de nascidos vivos Aumentar a proporção de
de mães com sete ou mais nascidos vivos de mães com no
E/E
consultas de Pré –
mínimo sete consultas de préNatal.
natal.
Proporção
de
acesso Ampliar o nº de pessoas
E/E hospitalar dos óbitos por assistidas em hospitais quando
acidente
acidentadas.
Proporção de óbitos nas Ampliar o nº de pessoas
E/E internações por infarto assistidas em hospitais quando
agudo do miocárdio (IAM). acidentadas.
Proporção de registro de Aumentar a proporção de
E/N óbitos com causa básica registro de óbitos com causa
definida.
básica definida.
Proporção de parto normal Aumentar o X % de parto
no SUS e na Saúde
normal.
U/N
Suplementar.

70,00

48,36

41,00

9,09

20,00

0,00

95,00

94,73

67,00

59,22

20

Aumentar a cobertura do
Cobertura do Serviço de
Serviço de Atendimento
100,00
100,00
E/E Atendimento Móvel de
Móvel de Urgência (SAMU –
Urgência (SAMU – 192).
192).
Objetivo 2 - Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e
idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as
especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.
21

U/N

Taxa de mortalidade infantil

Reduzir
a
mortalidade infantil.

5

5

22

Número de Óbitos Maternos
100,00
100,00
Investigar os
Óbitos
investigados em
U/N
determinado período e local maternos.
de residência.
23
Proporção de óbitos de Investigar os Óbitos materno
92,00
80,00
E/N mulheres em idade fértil (10 em Idade fértil(MIF) .
a 49) investigados
24
Número de óbitos maternos
Reduzir o número de óbitos
0
1
E/E em determinado período e
maternos.
local de residência.
25
Nº de unidades de saúde com Ampliar o número de unidades
serviço de notificação de de Saúde com serviço de
contínua
da
14
5
E/E violência doméstica, sexual e notificação
outras
violências violência doméstica, sexual e
implantado.
outras violências.
Diretriz 3 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção
e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle
das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
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Objetivo 1 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais,
por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento
saudável.
N Tipo
Indicador
Meta
Pactuado 2020
Alcançado
26

27

28

29

30

31

32

Número de casos novos de
U/N sífilis congênita em menores
de 1 ano de idade.
Taxa
de
mortalidade
prematura (de 30 a 69 anos)
pelo conjunto das quatro
principais doenças crônicas
U/N não transmissíveis (doenças
do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças
respiratórias crônicas).

Reduzir a incidência de sífilis
congênita

1

0

Reduzir
a
mortalidade
prematura (de 30 a 69anos) por
doenças
crônicas
não
transmissíveis
(DCNT
–
doenças
do
aparelho
circulatório, câncer, diabetes e
doenças
respiratórias
crônicas).

22

24

Proporção
de
vacinas
selecionadas do Calendário
nacional de vacinação para
U/N
crianças menores de dois
anos de idade Pentavalente (3ª dose),

Alcançar, nacionalmente, em
pelo
menos
75%
dos
municípios, as coberturas
vacinais (CV) adequadas do
Calendário Básico de
Vacinação da Criança.

75,00

100,00

100,00

90,00

100,00

100,,00

8,00

5,00

0

0

Pneumocócica 10-valente
(2ª dose), Poliomielite (3ª
dose) e Tríplice viral (1ª
dose) - com cobertura
vacinal preconizada.
Proporção de cura de casos Aumentar a proporção de cura
novos
de
tuberculose de casos novos de tuberculose
E/E
pulmonar com confirmação pulmonar com confirmação
laboratorial.
laboratorial.
Proporção
de
exame Realizar exames anti-hiv em
U/E antiHIV realizados entre os 100% dos casos novos de
casos novos de tuberculose. tuberculose.
Ampliar a proporção de casos
Proporção
de
de doenças ou agravos
preenchimento do campo “
relacionados
ao
trabalho
U/N ocupação” nas notificações
notificados, passando de 0 %
de agravos relacionados ao
em 2016 para 25 % em 2017,
trabalho.
em âmbito nacional.
Número de casos novos de Reduzir a incidência de AIDS
U/N AIDS em menores de 5 em menores de 5 anos.
anos.

111

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMIINGOS DO CAPIM/PA DE 2022 A 2025

33

34

35

36

Proporção de cura de casos
Aumentar a proporção de cura
novos de
hanseníase
U/N
dos casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos das
nos anos das coortes.
coortes.
>
80%
dos
contatos
Proporção de contatos examinados dos casos novos
E/E examinados de casos novos de hanseníase, nos anos das
de hanseníase.
coortes.
Reduzir
a
Incidência
Número
de
casos
Parasitária Anual (IPA) de
E/N
autóctones da malária
malária na Região Amazônica.
Número absoluto de óbitos Reduzir o numero absoluto de
E/E por dengue.
óbito por dengue

90,00

100.00

100,00

100,00

0

0

0

0

37

Número de ciclos que
atingiram mínimo de 80%
Realizar visitas domiciliares
4
3
U/N de cobertura de imóveis
para controle da dengue.
visitados para controle
vetorial da dengue.
38
Ampliar a proporção de
Proporção
de
análises
análises realizadas em
realizadas em amostras de água
amostras de água para
para consumo humano quanto
60
131,02
U/N consumo humano, quanto
aos parâmetros coliformes
aos parâmetros coliformes
totais, cloro residual livre e
totais, cloro residual livre e
turbidez.
turbidez.
39
Proporção de trabalhadores
Ampliar o percentual de
que atendem ao SUS, na
U/E
trabalhadores que atendem ao
esfera pública, com vínculos
SUS com vínculos protegidos.
protegidos.
Objetivo 2 - Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à
saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.
N

Tipo

Indicador

Percentual mínimo seis
grupos de ações de
U/N
Vigilância
Sanitária,
consideradas necessárias.
40
Proporção de casos de
doenças de notificação
imediata
41 U/N compulsória
(DNCI) encerrados em 60
dias após notificação.

Meta
Ampliar os grupos de ações de
Vigilância
Sanitária,
consideradas necessárias.
Encerrar 80% ou mais das
doenças
compulsórias
imediatas
registradas
no
SINAN, em até 60 dias a partir
da data de notificação.

Pactuado 2020
100,00

100,00

Alcançado
100,00

76,80
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Diretriz 4 - Fortalecer o papel do estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do
SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras,
combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando
as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecida, pela década de gestão
do trabalho e educação em saúde, iniciada em 2013
Objetivo 1 - Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a
valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.
N

Tipo

E/E
42
E/E
43

Indicador

Meta

Pactuado 2020

Alcançado

Implementar
ações
de
educação permanente para
qualificação
das
áreas
prioritárias do SUS.
X % de Ampliações de
vagas
ou
de
novos
Programas de Residência
em Saúde.
Ampliar o número de pontos
do Telessaúde Brasil Redes.

Proporção
de
ações de
educação
permanente
implementadas
e/ou
realizadas.

50,00

50,00

Proporção de novas vagas ou
de novos programas de
residência em saúde.

0

0

X mesas (ou espaços
formais) municipais ou
estaduais de negociação do
SUS, implantados e em
funcionamento.

Número de mesas ou espaços
formais municipais e estaduais
de negociação permanente do
SUS,
implantados
e/ou
mantidos em funcionamento.

Número de pontos
do
Telessaúde
Brasil
Redes
1
1
implantados.
Objetivo 2 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS – Desprecarizar o trabalho em saúde
nos serviços do SUS da esfera pública na região de Saúde.
44

E/E

45

E/E

0

0

Diretriz 5 - Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde
e com a revisão dos instrumentos de gestão, considerando as especificidades regionais e a concertação de
responsabilidades dos municípios, estados e união, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral.
Objetivo 1 - Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do ministério da saúde como gestor federal do SUS.
N

Tipo

Indicador

Meta

Pactuado 2020

Alcançado

Ampliar o número de planos
Plano de Saúde enviado ao
1
U/E de saúde enviados aos
1
Conselho de Saúde.
conselhos de saúde.
46
Diretriz 6 - Garantir o 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 1 - Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos de transferência de
recursos, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS.
N

Tipo

Indicador

Meta

Pactuado 2020
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47

E/E

48

E/E

49

E/E

Proporção de entes com pelo
menos uma alimentação por
ano no
Banco de Preço em Saúde.
Proporção de municípios
com ouvidoria implantada.

Meta Municipal e Estadual:
Realizar pelo menos uma
alimentação por ano no Banco
de Preços em Saúde.
Meta Municipal: Implantação
de um serviço de ouvidoria.

1

1

1

1

.
Componente do Sistema
Meta Municipal e Estadual:
Nacional de Auditoria
Estruturação do componente
(SNA) estruturado.
municipal/estadual do SNA.

1

ANEXO II
ÁRVORE DO PROBLEMA – MÉDOLOGIA DIAGNOSTÍCA PARA
CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
METODOLOGIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL
DE SAÚDE – ÁRVORE DE PROBLEMAS

Sabemos que existem várias metodologias para análise e solução de
problemas e explicação de suas causas e efeitos, para a geração de idéias e
compreensão das possíveis causas.
O grupo gestor de construção do Plano Municipal de Saúde de São
Domingos do Capim/Pará, para os anos de 2022 a 2025, utilizou o método da
construção da árvore de problemas, para a lista de verificação para o
levantamento de dados, a estratificação para a divisão de diferentes origens de
problemas e a visualização das diferenças destes e sua evolução, estratificada
em gráficos de pontuação, para a organização e prioridades destes, para futuras
intervenções para alcance de resultados, tomando por base o planejamento de
atividades, prazos e responsabilidades para a corretiva do problema.
A utilização do Diagrama de Árvore, trata de uma forma de identificar as
causas de um problema, serve também para o desdobramento em tarefas e
ações de um objetivo a ser atingido, ou para o desdobramento de desejos,
transformando-os em especificações.
Este processo foi construído com todos os trabalhadores do grupo gestor
coordenador do processo de trabalho da saúde pública de São Domingos do
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Capim/Pará, dos programas de Atenção Básica, Vigilância em saúde, Média e
Alta Complexidade, Regulação/Controle e Avaliação e Planejamento. Que se
debruçaram no processo de análise e solução de problemas, através do
Diagrama de Árvore construído, colocando os problemas num quadro e
detalhando na sequencia conforme o especificado abaixo descrito na planilha
em anexo.

Dinâmica das OFICINAS:
1. A dinâmica da oficina partiu do processo de levantamento de dados,
realizado pelas equipes de trabalhos de coordenações de programas
mencionados acima, acerca da caracterização da população e do seu estado de
saúde e as informações do sistema e serviços de saúde do município.
Neste processo foi utilizado a técnica da construção da árvore com base
na formulação dos problemas que devem contemplar a definição do que
(problemas), de quem (grupos sociais) ou de qual (sistemas e serviços), são
afetados pelos problemas e o quando e do onde acontecem.
A seguir a lista de problemas foram apresentados e discutidos conforme
Planilha abaixo, referentes ao estado de saúde da população e ao sistema e
serviços municipal de saúde, resultado conjunto da equipe de construção do
plano.

CARACTERÍSTICAS DO ESTADO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
N° Problema (o que)
01 Elevada incidência de infecção por
sífilis
02 Morte por acidentes causas externas
03 Diarréia
04 Elevado índice de obesidade
05 Aumento do nº de partos prematuros
06 Elevado índice de gravidez precoce
07 Aumento do parto cesáreo
08 Infecção do Trato urinário
09 Aumento de IST’S
10 Prevalência de DCNT por HAS/DM
11 Doenças negligenciadas (infecção
por chagas, leishimaniose,
hanseníase, TB.
12 Índice de acidentes por animais
peçonhentos

Quem
População geral

Quando
2018 a 2021

Adulto/jovens Masc
População Geral
População geral
Mulheres jovens
Adolescentes
Mulheres jovens
População em geral
População em geral
População em geral
População em geral

Onde
São
Domingos(SD)
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

População rural

SD

2018 a 2021

2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
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13
14
15
16
17
18

Neoplasias
Mortalidade infantil
Mortalidade causas externas
Óbitos prematuros
Mortalidade em idade fértil
Internações por doenças infecto
parasitárias

População em geral
Crianças
Adultos e jovens
Prematuros
Mulheres
População em geral

SD
SD
SD
SD
SD
SD

2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021
2018 a 2021

Fonte: Oficina de construção do PMS 2022 a 2025-Gestão Saúde de São Domingos do Capim/2021

PLANILHA 1 - Grupo I – Características dos dados de Saúde da População

PLANILHA 1 - Grupo II – Características dos dados do sistema e serviços
municipal de saúde.
CARACTERÍSTICAS DOS DADOS DO SISTEMA E SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL
N° Problema (o que)
01 Lotação inadequada de RH
02 Deficiência no registro do E-SUS
03 Deficiência na análise do registro
do E-SUS
04 Deficiência no processo logístico
para assistência e gestão do
SUS
05 Deficiência dos profissionais no
registro e preenchimento dos
instrumentos quanto aos
procedimentos realizados pelas
ESFs
06 Baixa ferta de atendimento
médico e de atenção
ambulatórias de nível superior no
HMSDC
07 Farmácia sem padronização
preconizada
08 Inadequação da estrutura do
hospital
09 Ausência do tratamento da água
10 Centralização da vacina
antirrábica
11 Subnotificações de morbidades
por exposição a produtos
agrotóxicos
12 Subnotificações dos acidentes de
trabalho e ocupacional
13 Estrutura física inadequada para
a base do SAMU

Quem
Profissionais de nível
superior
Profissionais e
Coordenações de ESFs
Coordenação/Monitoramento

Onde
São
Domingos(SD)
SD

Quando
2018 a 2021

SD

2018 a 2021

SEMUS, ESFs, MAC e
HMSDC

SD

2018 a 2021

Trabalhadores das ESFs em
geral

SD

2018 a 2021

População em geral

SD

2018 a 2021

População em geral

SD

2018 a 2021

População em geral

SD

2018 a 2021

População em geral
População em geral

SD
SD

2018 a 2021
2018 a 2021

População em geral

SD

2018 a 2021

População trabalhadora

SD

2018 a 2021

Profissionais e População
em geral

SD

2018 a 2021
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14 Alta desordenação de animais
errantes
15 Inexistência de aterro sanitário
16 Baixa oferta e procura de teste
rápido IST’S
17 Ausência de oferta de teste
rápido de gravidez
18 Baixa adesão a vacina HPV

População em geral

SD

2018 a 2021

População em geral
População em geral

SD
SD

2018 a 2021
2018 a 2021

Mulheres em idade fértil

SD

2018 a 2021

Mulheres adolescentes

SD

2018 a 2021

Fonte: Oficina de construção do PMS 2022 a 2025-Gestão Saúde de São Domingos do Capim/2021

2. Após o levantamento, a seguir a equipe foi dividido em dois grupos,
ficando o primeiro grupo com a responsabilidade de descrever, analisar e
pontuar a situação problema da caracterização da população e do seu estado de
saúde, e o segundo grupo com as descrições acerca das informações do sistema
e serviços de saúde do município. Neste processo se observou a identificação,
a observação, análise, plano de ação, ação, verificação, padronização e
conclusão.
Nesta etapa os grupos produziram as seguintes planilhas, que explicam
cada um dos problemas elencados, utilizando a árvore de problemas, fazendo o
grupo refletir, discutir e elencar as principais causas (raízes) do problema
central (tronco da árvore) e suas principais consequências (frutos), planilha
a seguir. Quanto mais “raízes” e “frutos” tiver a árvore, maior a amplitude do
problema correspondente, que é o “tronco” da árvore.
PLANILHA 2 - Grupo I – Características dos dados de Saúde da População de
São Domingos do Capim/Pará. Planilha de Causas “Raizes” e Consequências
“Frutos” e Problema Central “tronco da árvore”.

Características dos dados de Saúde da População de São Domingos do
Capim/Pará
Planilha de Causas “Raizes” e Consequências “Frutos”
Consequências
 Sífilis congênita
 Sífilis na gestação
 Consequências neurológicas e psicossociais
do RN – Recém Nascido e população quando
acometidos
 Óbito por sífilis
 Tratamento tardio da demanda, onerando a
gestão
 Aumento do número de casos

117

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMIINGOS DO CAPIM/PA DE 2022 A 2025

01. Problema Central

Causas

Consequências

02. Problema Central

Causas

Consequências

03. Problema Central
Causas

Consequências

Detecção e tratamento tardio dos casos de sífilis
na população geral de SDC, nos anos de 2017 a
2021
 Falta de rotina na testagem rápida de IST’S
nas unidades de saúde
 Resistência da população a realizar a
testagem rápida e uso de preservativo
 Baixa aquisição e distribuição de preservativos
 Práticas sexuais inseguras
 Dificuldade de adesão dos parceiros das
grávidas no tratamento para sífilis
 Baixo conhecimento sobre sífilis e suas
consequências da população





Sífilis na gravidez
Sífilis congênita
Sequelas físicas e neurológicas
Onera o custo físico e financeiro da gestão de
saúde e rede intersetorial
Aumento da incidência de infecção por sífilis na
população geral de SDC no período de 2018 a
2021
 Não utilização de preservativo
 Dificuldade de adesão ao tratamento pelo
parceiro
 Falta de conhecimento da equipe quanto ao
diagnóstico e tratamento
 Detecção tardia





Sequelas físicas
Redução da capacidade laboral dos jovens
Morte prematura
Redução da expectativa de vida da População
Economicamente Ativa – PEA
Mortalidade por acidentes em jovens e adultos do
sexo masculino em SDC nos anos de 2018 a 2021
 Não legalização de veículos motorizados
 Não utilização de capacetes
 População não habilitada
 Falta de órgãos fiscalizadores de trânsito
diário no município
 Falta de sinalização nas vias públicas
 Uso abusivo de álcool e outras drogas
 Falta de atividades educativas para o trânsito


Alto índice de internação por causa sensível a
atenção básica
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04. Problema Central
Causas

Consequências

05. Problema Central
Causas

Consequências

06. Problema Central

Desnutrição
Baixo peso em RN e crianças em idade de
desenvolvimento
 Causa mortis
 Onera o serviço de assistência farmacêutica
do município
Aumento de casos de diarreia na população em
geral de SDC
 Água não tratada
 Baixa adesão ao uso de hipoclorito
 Procedência desconhecida da água usada
para a produção do açaí
 Má práticas de higiene alimentar e pessoal da
população
 População de baixo poder aquisitivo e baixa
escolaridade
 Falta de atividades educativas contínuas de
educação em saúde


Aumento das morbidades e mortalidade por
causas das DCNTs
 Cronificação de DCNTs
 Baixa auto estima e aumento das compulsões
 Aumento dos casos de transtornos mentais
como ansiedade e pânico
Elevado índice de obesidade da população em
geral no período de 2018 a 2021 de SDC
 Má hábito alimentares
 Falta de práticas de atividades físicas
 Falta de oferta de grupos terapêuticos nas
ESFs para práticas de exercícios físicos
 Falta de estrutura de academia de saúde no
município
 Baixo incentivo as atividades desportivas
 Ineficiência de adesão ao programa de
obesidade
 Uso prolongado de medicação controlada






Morte materna
Morte neonatal e fetal
Adoecimento da mãe e da criança
Aumento de internação hospitalar
Aumento dos casos de DM atrelados a
gravidez como agressividade, ansiedade,
depressão e psicopatia
 Oneração do sistema de saúde municipal
Aumento do número de partos prematuros
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Causas

Consequências

07. Problema Central
Causas

Consequências

08. Problema Central

Causas

Consequências

09. Problema Central
Causas








IST’S
Falta de pré-natal adequado
Gravidez na adolescência
Uso abusivo de álcool e outras drogas
Não adesão ao tratamento de IST’S
Não observação hospitalar

 Morte materna
 Morte neonatal
 Morte infantil e fetal
 Evasão escolar
 Conflitos familiares
 Casamento prematuro e forçado
 Pré-natal precário
Gravidez na adolescência
 Falta de conhecimento dos riscos da gravidez
precoce
 Falta de diálogo sobre sexualidade e família
 Abuso sexual
 Falta de conhecimento acerca da sexualidade






Demora da recuperação materna
Risco de infecção pós-operatório
Mortalidade por complicações cirúrgicas
Medo e perda da autoestima
Maior chance de desenvolver doenças do trato
respiratório no RN
Aumento do parto cesáreo e Mortalidade em
Idade Fértil – MIF nos anos de 2020 a 2021 por
ocorrência (Castanhal e Belém)
 Medo de dor e vergonha
 Primigesta
 Hipertensão e pré-eclâmpsia na gestação
 Diabete gestacional
 Gravidez precoce
 Intenção de laqueadura
 IST’S


Parto prematuro e possível morte materna
infantil
 Morte neonatal
 Aumento das internações hospitalar
 Doença renal aguda e crônica
Infecção do trato urinário na gravidez
 Falta adequada de higiene pessoal
 Pouca hidratação
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Consequências

10. Problema Central
Causas

Consequências

11. Problema Central

Falta de alimentação adequada
Uso de roupas inadequadas
Falta de conhecimento acerca dos cuidados
na gravidez

 Morte por AVC
 Sequelas por AVC
 Perda de membros por DM
 Alta de infarto agudo do miocárdio
 Envelhecimento não saudável
 Aumento de casos de depressão
 Redução das atividades motora
Prevalência de DCNT por HAS E DM
 Obesidade
 Tabagismo
 Sedentarismo
 Estresse
 Má alimentação
 Falta de conhecimento da doença e adesão ao
tratamento
 Hereditariedade
 Problemas financeiros (determinantes sociais)





Morbidades e mortalidades
Aumento do número de doenças endêmicas
Morte por doenças endêmicas
Sequelas física e psicológicas na população
acometida
 Demanda onerosa para a gestão municipal
 Disseminação das doenças
Doenças negligenciadas (infecção por chagas,
leishimaniose, hanseníase, TB...)

Causas











Consequências




Desmatamento
Cães infectados
Desconhecimento da população relacionado
as doenças negligenciadas
Uso de alimentos de animais de caça
Tabagismo
Falta de saneamento básico
Uso de água não tratada
Falta de vigilância
Moradia precária
Município endêmico para a doença
Sequelas cardíacas e gastrointestinais e
neurológicas e mentais
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12. Problema Central

Causas

Consequências

13. Problema Central
Causas

Consequências

Aumento da amplitude de atenção e
acompanhamento da população agravada
 Onera os gastos nas ações para quebra da
cadeia de transmissão
Aumento das infecções por doença de chagas na
população geral no período de 2017 a 2021, com
prevalência na zona rural de SDC
 Impacto ambiental por desmatamento
 Inexistência das secretarias de Meio Ambiente
 Prevalência de casas de madeiras e taipas
 Desconhecimento da população sobre a
doença
 Transmissão oral pelo açaí
 Falta de proposta da gestão municipal para
implantar projeto e planejamento da estrutura
adequada beneficiamento e comercialização
do açaí
 Falta do uso do selo da qualidade do açaí
 Falta da prática do branqueamento do açaí






Aumento dos índices de doenças endêmicas
Mortalidade
Aumento na carga de trabalho da zoonose
Oneração dos gastos em saúde pública
Aumento de uso dos custos de média e alta
complexidade
Infecção por leishmaniose visceral, predominante
na zona rural de SDC, no período de 2017 a 2021
 Falta de conhecimento da população sobre a
doença
 Falta de ações de prevenção para contenção
das causas de impactos ambientais
 Falta de ações de prevenção para controle dos
casos, manejo ambiental, uso de repelentes e
EPI’S
 Falta de plano de contingenciamento e
combate à doença
 Falta de controle dos cães
 Falta de controle do desmatamento
 Grande proliferação de animais errantes
 Falta de Unidade de Vigilância de Zoonoses –
UVZ



Adoecimento da população em idade
economicamente ativa, interferindo na
economia familiar
Redução do grau de incapacidade física e
laboral
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14. Problema Central
Causas

Consequências

15. Problema Central
Causas

Consequências

16. Problema Central

Causas

Consequências
17. Problema Central
Causas

Aumento na demanda de atenção a
reabilitação física e mental
 Acometimento de transtorno mental
Alto índice de hanseníase na população geral nos
anos de 2018 a 2021 de SDC
 Baixo conhecimento da população acerca da
doença
 Perfil econômico da população baixo
 Baixo nível de escolaridade
 Grande número de contatos domiciliares
positivos



Óbito por tuberculose
Internação por causas sensíveis a atenção
básica
 Casos de TB resistentes, gerando assistência
onerosa a gestão de saúde
 Aumento da cadeia de transmissão
Alto índice de infecção por tuberculose na
população geral de SDC nos anos de 2017 a 2021
 Alta incidência de tabagismo
 Falta de controle dos contatos
 Não realização da prova tuberculínica
 Tratamento tardio da tuberculose
 Alta taxa de infectividade
 Desconhecimento da população sobre a
doença de hanseníase
 Pobreza extrema
 Baixa escolaridade
 Infecção pelo envenenamento
 Morte
 Perdas de membros
 Sequelas irrevessíveis
Auto índice de acidentes por animais
peçonhentos na população geral de SDC de 2018
a 2021
 Não uso de EPI’S
 Localização e tipo de moradia
 Trabalho agrícola
 Acúmulo de lixo
 Falta de ordenação do lixo e entulhos
 Mortalidade precoce
Agravos por neoplasias de estômago em homens
de 50 a 59 anos em SDC
 Precária alimentação
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Consequências

18. Problema Central

Causas

Consequências

19. Problema Central
Causas

Consequências

20. Problema Central
Causas

Alto uso de peixe salgado na alimentação
consumido com farinha dágua
Excesso de trabalho
Alto uso de alimentos embutidos e enlatados
Uso elevado de automedicação



Famílias órfãos de jovens e emocionalmente
afetadas
 Morte prematura
 Alto custo com transportes de urgências
Mortalidade por causas externas em população
jovem de 20 a 29 anos nos anos de 2018 a 2021
em SDC
 Acidentes por veículos motorizados
 Falta de orientação acerca dos riscos de
acidentes
 Afogamento
 Suicídio
 Feminicídio
 Homicídio
 Uso excessivo de álcool
 Redução da expectativa de vida feminina
 Redução do tempo laboral impactando no PEA
 Impactos psicossociais
 Reflete a ineficiência do sistema de saúde
Mortalidade em idade fértil – MIF em SDC
 Gravidez na adolescência
 Feminicídio
 Doenças IST’S
 DCNTS
 Acidentes por veículos motorizados
 COVID 19
 Neoplasias
 Partos cesáreos
 Partos prematuros
 Aumento das internações hospitalares
 Sobrecarga hospitalar
 Desnutrição
 Perda de membros
 Mortalidade
 Comprometimento do aparelho respiratório
Aumento de internações por doenças infecto
parasitárias na população geral de SDC
 Diabete Millitus
 Infecção intestinal
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Consequências

21. Problema Central
Causas

Consequências

22. Problema Central
Causas

Consequências

23. Problema Central

Causas

Não tratamento da água para consumo
Falta de conhecimento da população
Higiene pessoal inadequada
Uso de auto medicação
Falta de interesse na procura de atenção a
saúde e participação em ações de prevenção
de adoecimento e promoção a saúde

 Redução do desenvolvimento infantil saudável
 Redução do crescimento físico e psicomotor
 Morte
Índice de desnutrição infantil em menores de 5
anos de 2019 a 2021 em SDC
 Alimentação inadequada ou insuficiente
 Parto prematuro
 Abandono e maus tratos de menor


Desencadeamento de doenças
cardiovasculares
 Aumento da pressão arterial
 Obesidade
 Baixo auto estima
 Intensidade dos sintomas físicos
 Insônia, irritabilidade e isolamento
 Transtorno compulsivo alimentar
Aumento de casos de transtorno ansiosos em
jovens e adultos no ano de 2020 a 2021 em SDC
 Fatores genéticos
 Traumas não superados
 Desgaste físico e psíquico
 Desemprego (determinantes sócias)
 Pandemia COVID 19
 Oscilação de humor
 Dificuldade de raciocínio
 Comportamentos involuntários
 Homicídio
 Suicídio
 Abandono familiar
 Surtos psicóticos
 Auto custo com tratamento medicamentoso
Aumento de casos de transtornos mentais na
população feminina na faixa de 30 a 50 anos no
período de 2018 a 2021 em SDC
 Desemprego
 Violência doméstica
 Sobrecargas psicossociais
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Consequências

24. Problema Central

Causas

Consequências

25. Problema Central
Causas

Fatores genéticos
Separação conjugal
Dependência financeira e emocional
Abuso sexual
Conflito familiar



Desencadeamento de graves sequelas ou
lesões irreversíveis
 Falta de concentração
 Doenças do fígado e outras patologias
associadas aos órgãos vitais
 Transtornos mentais
 Problemas sociais
 Envelhecimento precoce
 Morte por overdose
Aumento do uso de álcool e outras drogas por
adolescentes e adultos do sexo masculino nos
anos de 2018 a 2021 em SDC
 Causas biológicas
 Causas psicológicas
 Causas por determinantes sociais








Falta de dentes
Dificuldades em mastigar
Problemas psicológicos
Desnutrição
Gengivite
Problemas cardíacos
Elevada possibilidade de entradas de
bactérias para o organismo através da
corrente sanguínea
Aumento de edentulismo em homens de 35 a 65
anos em SDC
 Doenças periodontal
 Elevado índice de cáries
 Acidentes
 Violência doméstica

Fonte: Oficina de construção do PMS 2022 a 2025-Gestão Saúde de São Domingos
do Capim/2021
PLANILHA 2 - Grupo II – Características dos dados do Sistema e Serviços
Municipal de Saúde. Planilha de Causas “R
aizes” e Consequências “Frutos” e Problema Central “tronco da árvore”.
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Características dos dados do Sistema e Serviços Municipal de Saúde
Planilha de Causas “Raizes” e Consequências “Frutos”
Consequências
 Oneração de folha de pagamento
 Redução na oferta do serviço específico do
profissional especializado
01. Problema Central
Lotação inadequada de RH de nível superior de
2017 a 2021 em SD.
Causas
 Deficiência do quadro técnico de profissionais
que leva a gestão de saúde a utilizar desvio de
função para o trabalho
Consequências

02. Problema Central

Causas

Consequências

03. Problema Central

Causas






Inconsistências nos cadastros
Desatualização na base de dados
Não alcance dos indicadores de saúde
Impacto direto na captação de recursos
financeiros para a saúde municipal
Registros de cadastros no e-SUS deficientes, ou
incompletos, realizados pelos profissionais de
saúde de 2018 a 2021 no município de SD.
 Profissionais com baixa escolaridade
 Dificuldade na utilização do aplicativo e/ou
computador
 Evasão de profissionais na educação
continuada (capacitação)
 Resistência dos profissionais em atualizações
de cadastro
 Falta de comprometimento profissional



Desatualização de base de dados
Comprometimento do alcance de indicadores
de saúde
 Comprometimento direto da captação de
recursos financeiros
Deficiência na análise dos registros do e-SUS
pelas coordenações de saúde de 2018 a 2021 no
município de SD
 Deficiência de controle, avaliação e
acompanhamento em todos os níveis de
atenção dos programas de saúde
 Recursos Humanos pouco resolutivos
 Postergação em resolver os problemas
apresentados pelos profissionais da base
(ACS)
 Ausência de busca ativa e repasse de
informações, comprometendo a qualidade da
avaliação por não conseguir
detectar(visualizar) a tempo a informação,
causando assim o problema, comprometendo
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a avaliação e monitoramento para possível
solução da situação/problemas.
Consequências

04. Problema Central

Causas

Consequências

05. Problema Central

Causas

Consequências

06. Problema Central

Causas



Atraso frequentes das equipes e ações nas
atividades programadas
 Prejuízos das execuções das ações
programadas e planejadas na PAS
 Limitação das visitas domiciliares
 Redução de resolutividades por parte dos
profissionais
 Redução da oferta de serviços a população
Deficiência nos processos de trabalho logísticos
para assistência e gestão das ESFs, MAC,
HMSDC e VISA de SDC
 Serviços de locação e aquisição deficiente e
insuficientes de veículos
 Disponibilidade precária de veículos para a
execução das ações
 Racionamento de combustíveis
 Atrasos frequentes das equipes e das ações
como consequências da oferta diminuta de
estrutura de veículos
 Oneração de recursos financeiros


Sobrecarga do HMSDC com procedimentos de
competência da Atenção Básica
 Sobrecarga do SAD, com procedimentos de
baixa complexidade
Deficiência na realização de ofertas de ações e
serviços/procedimentos nas ESFs de 2018 a 2021,
prejudicando a população do município de SDC
 Ausência de sala de curativo equipadas nas
Unidades de Saúde para pronto atendimento
 Ausência de nebulização nas ESFs
 Falta de equipamentos





Insatisfação da população
Demanda reprimida
Baixa qualidade do atendimento
Aumento da procura de serviços hospitalares
(MAC), onerando o sistema do SUS municipal
Baixa oferta de atendimento médico e
ambulatorial de nível superior para a população
em geral de 2018 a 2021 em SDC
 Alta rotatividade de profissionais
 Reduzido número de dias de atendimento nas
ESFs, tornando-se insuficiente para a
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Consequências

07. Problema Central
Causas

Consequências
08. Problema Central

Causas

Consequências

09. Problema Central

Causas

Consequências

demanda necessitada e necessidade dos
programas preconizados pelo SUS
Acúmulo de funções pelos profissionais de
nível superior



Perda de medicação por falta de controle de
estoque e local adequado
 Desvio de medicações e insumos
Farmácia sem padronização preconizada
 Ausência de sistema HÓRUS nos prédios da
rede de saúde
 Falta de capacitação dos profissionais
 Falta de equipamentos de informática e
materiais permanentes
 Falta de Recursos Humanos
 Falta de espaço físico adequado
 Falta de padronização das farmácias


Ajustes desordenados, comprometendo a
funcionalidade e integração dos setores
Estrutura hospitalar inadequada para o
atendimento do público em geral do município de
SDC
 Falta de planejamento estrutural


Distribuição de água não tratada para a
população
 Contaminação da água pela tubulação
 Alta demanda de uso de hipoclorito e a não
certeza de sua real utilização
 Alto índice de doenças de trato infecto
parasitária
Tratamento de água inexistente no município de
SDC, para a população recebedora de água
encanada
 Ausência de unidade de tratamento de água
 Sistema de distribuição de água antigo e sem
manutenção
 Sistema de abastecimento com baixa
capacidade distributiva para a população





Déficit na conclusão do tratamento
Dificuldade de acesso e adesão
Perda de vacinas por perda da validade do lote
Diminuição da quantidade de insumos
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10. Problema Central
Causas

Consequências

11. Problema Central

Causas

Consequências

12. Problema Central

Causas

Consequências

13. Problema Central
Causas

Vacina humana antirrábica centralizada no
hospital
 Falta de fluxos definido
 Falta de notificação das Unidades
 Falta de treinamento dos profissionais para
operação da oferta nas unidades de saúde


Uso e compra indiscriminada de defensivos
agrícolas
 Dados epidemiológicos defasados
 Adoecimento da população de causas
suspeitas ao uso destes produtos
Subnotificação da exposição dos trabalhadores
rurais, usuários de produtos agrotóxicos do
município
 Falta de estudo epidemiológico das
morbimortalidades da população diretamente
afetada e atualização destes dados
 Avanço das monoculturas nas atividades
agrícolas de SDC
 Falta de fiscalização da vigilância ambiental no
uso e comercialização de defensivos agrícolas
 Descarte inadequado das embalagens dos
defensivos




Subnotificação dos acidentes de trabalho
Alto índice de incapacitação permanente
Alto fluxo previdenciário (aposentadorias e
benefícios)
 Elevado índice de absenteísmo de População
Economicamente Ativa - PEA
Elevado número de acidentes de trabalho que
acometem a população de trabalhadores em geral
de SDC
 Ausência de programas de prevenção de
acidentes de trabalho
 Não implantação da Política de Saúde do
Trabalhador no município
 Incorreto e não uso de EPI”S
 Falta de controle/fiscalização de prevenção de
acidentes
 Desmotivação dos profissionais
 Risco de infecção dos materiais e insumos
 Risco na qualidade dos materiais e insumos
Estrutura física inadequada da base
descentralizada do SAMU
 Insalubridade do espaço físico
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Consequências

14. Problema Central
Causas

Consequências

15. Problema Central
Causas

Consequências

16. Problema Central
Causas

Inadequação na estrutura da base



Alto índice de disseminação de morbidades
por zoonoses
 Impacto direto nos programas de prevenção
do zoonoses e doenças endêmicas
 Acúmulo de excrementos nas vias públicas
Crescimento desordenado da população de
animais errantes no município de SDC
 Abandono de animais em via pública
 Reprodução indiscriminada dos animais
errantes
 Falta de programação planejada pra controle
da população de animais errantes


Contaminação do meio ambiente (solo, água e
ar)
 Disseminação de doenças
 Proliferação de animais roedores e aves
detritívoros
 Aumento do volume de descarte de lixo em
vias públicas e queima de resíduos
 Volume elevado de descarte de lixo por
ausência de coleta seletiva
Inexistência de aterro sanitário, afetando a
população geral de SDC
 Falta de política de resíduos sólidos
implantada
 Não adequação municipal à política e nota
técnica de manejo de resíduos sólidos
 Ausência de coleta seletiva dos resíduos


Descoberta tardia das patologias acometidas
por IST’S, causando agravos irreparáveis
 Vencimentos de testes rápidos
 Aumento da demanda hospitalar por doenças
sensíveis a atenção básica
 Descoberta tardia de gravidez, ocasionando o
inicio do prénatal tardio.
Baixa oferta e baixa procura de teste rápido/IST’S
e teste de gravidez
 Desconhecimento pela população da oferta e
importância do teste rápido e do teste de
gravidez, ocasionando sua baixa procura
 Pouca ou nenhuma divulgação destes exames
aos usuários
 Temor aos resultados
 Falta do teste rápido de gravidez
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Consequências

17. Problema Central
Causas




Aumento dos casos de HPV
Risco de câncer do colo do útero, de pênis e
boca
 Aumento de TFD
 Mortalidade por CA de colo de útero
Baixa adesão a vacina HPV
 Divulgação da vacina
 Desconhecimento da população do grupo alvo
a ser vacinada pela USFs
 Pouco ou nenhum controle (monitoramento)

Fonte: Oficina de construção do PMS 2022 a 2025-Gestão Saúde de São Domingos do Capim/2021

As ferramentas de solução de problemas são utilizadas e distribuídas
conforme necessário, entre essas etapas. Ao final do problema teremos a
utilização de diversas delas, até a conclusão do processo de solução. Já que
estamos falando do aumento de produtividade.
Este método planeja e organiza a relação de causa e efeito, e visualiza
com muita clareza a propagação do problema a partir da ocorrência das
diferentes causas, e até o efeito que se deseja para que assim possa eliminar o
problema.
3. A terceira etapa foi realizada através da oficina de construção de
priorização dos problemas onde utilizou-se a matriz de priorização de
problemas do estado de saúde da população, onde foi pontuado tomando por
base a magnitude, a transcendência, a vulnerabilidade e o custo estimado
conforme a planilha abaixo apresentada.
Aqui serão apresentados os problemas priorizados, por conta de sua alta
pontuação, tomando por base os critérios acima estabelecidos pelo método da
árvore de problemas.
PLANILHA 3 - Grupo I – Matriz de priorização de Problemas do Estado de Saúde
da População.
Matriz de priorização de Problemas do Estado de Saúde da População
PROBLEMA

PONTUAÇÃO (0-3)
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Magnitude
(Qual o
tamanho do
problema?

Transcendência
(Qual a
importância
política, cultural
e técnica do
problema?

Total
pontos
(0-12)

03

Vulnerabilidade Custo
(Há
estimado
conhecimento,
recursos
disponíveis
para o
enfrentamento
do problema?
03
02

1.Detecção e tratamento
tardio dos casos de sífilis
na população geral de
SDC, nos anos de 2017 a
2021

03

2.Aumento da
incidência de infecção
por sífilis na população
geral de SDC no
período de 2018 a 2021
3.Mortalidade por
acidentes em jovens e
adultos do sexo
masculino em SDC nos
anos de 2018 a 2021
4.Aumento de casos de
diarreia na população
em geral de SDC
5.Elevado índice de
obesidade da população
em geral no período de
2018 a 2021 de SDC
6.Aumento do número
de partos prematuros
7.Gravidez na
adolescência
8.Aumento do parto
cesáreo e Mortalidade
em Idade Fértil – MIF
nos anos de 2020 a
2021 por ocorrência
(Castanhal e Belém)
9.Infecção do trato
urinário na gravidez
10.Prevalência de
DCNT por HAS E DM
11.Doenças
negligenciadas (infecção

03

03

03

02

11

02

03

01

03

09

03

03

03

03

12

02

02

03

03

10

11

10
03

03

03

02

11

02

02

02

03

09

03

03

03

02

11

03

03

03

03

12

03

03

03

03

12

03
12.Aumento das
infecções por doença de

03

03

03

12

por chagas, leishimaniose,
hanseníase, TB...)
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chagas na população
geral no período de
2017 a 2021, com
prevalência na zona
rural de SDC
13.Infecção por
leishmaniose visceral,
predominante na zona
rural de SDC, no
período de 2017 a 2021
14.Alto índice de
hanseníase na
população geral nos
anos de 2018 a 2021 de
SDC
15.Alto índice de
infecção por tuberculose
na população geral de
SDC nos anos de 2017
a 2021
16.Auto índice de
acidentes por animais
peçonhentos na
população geral de SDC
de 2018 a 2021
17.Agravos por
neoplasias de estômago
em homens de 50 a 59
anos em SDC
18.Mortalidade por
causas externas em
população jovem de 20
a 29 anos nos anos de
2018 a 2021 em SDC
19.Mortalidade em
idade fértil – MIF em
SDC
20.Aumento de
internações por
doenças infecto
parasitárias na
população geral de SDC
21.Índice de desnutrição
infantil em menores de
5 anos de 2019 a 2021
em SDC
22.Aumento de casos
de transtorno ansiosos
em jovens e adultos no

03

03

03

03

12

03

03

02

02

10

02

03

02

02

09

02

02

02

01

07

03

03

03

02

11

03

02

02

03

10

02

02

02

03

09

03

03

03

03

12

03

03

03

03

12

03

03

03

03

12
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ano de 2020 a 2021 em
SDC
23.Aumento de casos
de transtornos mentais
na população feminina
na faixa de 30 a 50
anos no período de
2018 a 2021 em SDC
24.Aumento do uso de
álcool e outras drogas
por adolescentes e
adultos do sexo
masculino nos anos de
2018 a 2021 em SDC
25.Aumento de
edentulismo em
homens de 35 a 65
anos em SDC
Fonte:

03

03

03

03

12

03

03

03

03

12

03

03

03

03

12

Pontuação dos Critérios
Magnitude: baixa(0); significativa (1); alta (2); muito alta (3).
Transcendência: baixa(0); significativa (1); alta (2); muito alta (3).
Vulnerabilidade: baixa(0); significativa (1); alta (2); muito alta (3).
Custo: baixo(0); significativo (1); alto (2); muito alto (3).

PLANILHA 3 - Grupo II – Matriz de priorização do Sistema e Serviços
Municipal de Saúde.

Matriz de priorização do Sistema e Serviços Municipal de Saúde
PROBLEMA
PONTUAÇÃO (0-3)
Relevância Urgência
Factibilidade
(Qual o
(Qual a
(Há
tamanho
importância conhecimento,
do
política,
recursos
problema? cultural e
disponíveis
técnica do
para o
problema? enfrentamento
do problema?
1.Lotação inadequada
02
03
03
de RH de nível
superior de 2017 a
2021 em SD.
2.Registros de
01
03
02
cadastros no e-SUS
deficientes, ou
incompletos, realizados

Viabilidade (Há
capacidade
politica, técnica e
gerencial para o
desenvolvimento
de ações para
resolução do
problema?)
03

Total
pontos
(0-12)

01

07

135

11

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMIINGOS DO CAPIM/PA DE 2022 A 2025

pelos profissionais de
saúde de 2018 a 2021
no município de SD.
3.Deficiência na
análise dos registros
do e-SUS pelas
coordenações de
saúde de 2018 a 2021
no município de SD
4.Deficiência nos
processos de trabalho
logísticos para
assistência e gestão
das ESFs, MAC,
HMSDC e VISA de
SDC
5.Deficiência na
realização de ofertas
de ações e
serviços/procedimentos
nas ESFs de 2018 a
2021, prejudicando a
população do
município de SDC
6.Baixa oferta de
atendimento médico e
ambulatorial de nível
superior para a
população em geral de
2018 a 2021 em SDC
7.Farmácia sem
padronização
preconizada
8.Estrutura hospitalar
inadequada para o
atendimento do público
em geral do município
de SDC
9.Tratamento de água
inexistente no
município de SDC,
para a população
recebedora de água
encanada
10.Vacina humana
antirrábica centralizada
no hospital
11.Subnotificação da
exposição dos
trabalhadores rurais,
usuários de produtos
agrotóxicos do
município

02

03

03

01

09

02

03

03

01

09

03

03

03

02

11

03

03

03

02

11

02

01

02

01

06

03

03

03

01

10

03

03

03

02

11

01

01

01

02

05

02

02

01

0

05
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12.Elevado número de
acidentes de trabalho
que acometem a
população de
trabalhadores em geral
de SDC
13.Estrutura física
inadequada da base
descentralizada do
SAMU
14.Crescimento
desordenado da
população de animais
errantes no município
de SDC
15.Inexistência de
aterro sanitário,
afetando a população
geral de SDC
16.Baixa oferta e baixa
procura de teste
rápido/IST’S e teste de
gravidez
17.Baixa adesão a
vacina HPV
Fonte:

02

02

02

02

08

02

01

02

02

07

02

02

01

02

07

03

03

01

02

09

03

02

03

03

11

03

02

02

02

09

Pontuação dos Critérios
Relevância: baixa(0); significativa (1); alta (2); muito alta (3).
Urgencia: baixa(0); significativa (1); alta (2); muito alta (3).
Factibilidade: baixa(0); significativa (1); alta (2); muito alta (3).
Viabilidade: baixo(0); significativo (1); alto (2); muito alto (3).

Uma vez pontuados os problemas, nas planilhas aqui apresentadas, a
equipe ordenou a nova lista de problemas, seguindo ordem decrescente de
pontuação/prioridade. Estes já relacionados nas próximas planilhas de
construção da árvore de problemas conforme estabelecido em ordem
decrescente, havendo o grupo de trabalho e elaboração do plano definido
apenas 10 problemas prioritários para planejar.
PLANILHA 4 - Grupo I e Grupo II – Correlação entre árvore do problema e a
árvore de objetivos. GRUPO I - PRIORIZAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA
POPULAÇÃO. GRUPO II – PRIORIZAÇÃO DO SISTEMA E SERVIÇOS DE
SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.
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A priorização de Problemas do Estado de Saúde da População e do
Sistema e Serviços de Saúde de São Domingos do Capim, aqui definidos nestas
planilhas, seguiu a metodologia proposta na construção da árvore de problemas.
Nesta etapa foram excluídas as causas que não são passiveis de
modificações, assim como verificado a coerência entre os objetivos gerais e
específicos e organizados no módulo operacional, ordenado de acordo com as
diretrizes do PMS a qual está vinculado. E logo após a identificação do modulo
operacional, inserir as metas e indicadores que se deseja alcançar ao longo dos
quatro anos e as ações estratégicas a serem desenvolvidas para o cumprimento
de cada um dos objetivos específicos em acordo com a previsão orçamentária
do PPA dos próximos quatro anos de governo.
Abaixo os detalhes especificados.
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PLANILHA 4 - Grupo I – Correlação entre árvore do problema e a árvore de objetivos

Planilha de Correlação entre a árvore de problemas e a árvore de objetivos
Saúde da População de São Domingos do Capim/Pará
ÁRVORE DE PROBLEMAS
OBJETIVO
ÁRVORE DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS
GERAL
(Resultados
esperados)
Consequências
 Sífilis congênita
 Implantação de CTA
 Sífilis na gestação
 Garantir testes rápidos
 Consequências neurológicas e psicossociais
 Promover educação em saúde
do RN – Recém-Nascido e população quando
 Capacitar todos os profissionais
acometidos
 Promover ação de mutirão de
 Óbito por sífilis
testagem
 Tratamento tardio da demanda, onerando a
gestão
 Aumento do número de casos
01. Problema
Detecção e tratamento tardio dos casos de sífilis
Detectar e
Central
na população geral de SDC, nos anos de 2017 a
tratar os
2021.
casos de
 PONTUAÇÃO 11
sífilis em
tempo hábil
Causas
 Falta de rotina na testagem rápida de IST’S
 Aumentar o volume de distribuição de
nas unidades de saúde
preservativos para a população
 Resistência da população a realizar a
 Possibilitar a oferta de testes rápidos
testagem rápida e uso de preservativo
 Diminuir a transmissão de IST’S
 Baixa aquisição e distribuição de preservativos
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Consequências

02. Problema
Central

Causas






Práticas sexuais inseguras
Dificuldade de adesão dos parceiros das
grávidas no tratamento para sífilis
Baixo conhecimento sobre sífilis e suas
consequências da população



Sífilis na gravidez
Sífilis congênita
Sequelas físicas e neurológicas
Onera o custo físico e financeiro da gestão de
saúde e rede intersetorial







Implantação de CTA
Garantir testes rápidos
Promover educação em saúde
Capacitar todos os profissionais
Promover ação de mutirão de
testagem



Aumentar o volume de distribuição de
preservativos para a população
Possibilitar a oferta de testes rápidos
Diminuir a transmissão de IST’S
Garantir educação em saúde através
de IECs
Proporcionar a possibilidade de
adesão cultural a população para
realização de testes rápidos
Desmitificar o medo dos resultados
dos testes.

Aumento da incidência de infecção por sífilis na
população geral de SDC no período de 2018 a
2021
 PONTUAÇÃO 11
 Não utilização de preservativo
 Dificuldade de adesão ao tratamento pelo
parceiro
 Falta de conhecimento da equipe quanto ao
diagnóstico e tratamento
 Detecção tardia




Garantir educação em saúde através
de IECs
Proporcionar a possibilidade de
adesão cultural a população para
realização de testes rápidos
Desmitificar o medo dos resultados
dos testes.

Diminuir o
número de
casos
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Consequências









Alto índice de internação por causa sensível a
atenção básica
Desnutrição
Baixo peso em RN e crianças em idade de
desenvolvimento
Causa mortis
Onera o serviço de assistência farmacêutica
do município










03. Problema
Central
Causas

Aumento de casos de diarreia na população em
geral de SDC
 PONTUAÇÃO MÁXIMA 12
 Água não tratada
 Baixa adesão ao uso de hipoclorito

Apresentar estudo epidemiológico de
casos de diarreias relacionada a má
qualidade da água e não controle
adequado do lixo para apresentar aos
órgãos publicos
Garantir o desenvolvimento infantil
adequado
Fortalecer as políticas públicas
Monitorar o plano terapêutico
Intensificar o uso de hipoclorito de
forma adequada
Crias processos de trabalho para
controle e fiscalização do uso
adequado do hipoclorito
Criar o IEC – Grupo intersetorial de
Informação, Educação e
Comunicação em saúde
Realizar oficinas de branqueamento
do açaí
Implantar conjunto com agricultura
parceria para uso do selo de
qualidade do açaí

Reduzir o
número de
casos


Criar parceiros com órgãos públicos
de abastecimento de água municipal
para instalar tratamento adequado
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Consequências

04. Problema
Central
Causas

 Morte materna
 Morte neonatal
 Morte infantil e fetal
 Evasão escolar
 Conflitos familiares
 Casamento prematuro e forçado
 Pré-natal precário
Gravidez na adolescência
 PONTUAÇÃO 11







Procedência desconhecida da água usada
para a produção do açaí
Má práticas de higiene alimentar e pessoal da
população
População de baixo poder aquisitivo e baixa
escolaridade
Falta de atividades educativas contínuas de
educação em saúde

Falta de conhecimento dos riscos da gravidez
precoce
Falta de diálogo sobre sexualidade e família
Abuso sexual
Falta de conhecimento acerca da sexualidade










Educar a população para a prática do
uso do hipoclorito
Educar práticas de higiene pessoal
Fiscalizar a pratica de higienização do
comercio de açaí

Intensificar ações educativas em
parceria intersetorial
Disponibilizar métodos contraceptivos
em UBSs
Fortalecer os programas de saúde
sexual e reprodutiva


Reduzir a
gravidez
precoce







Implementar ações educativas para
combate da gravidez na adolescência
Estimular o vínculo de confiança
familiar através de ações terapêuticas
intersetorial, assim reduzi os tabus
sobre a sexualidade.
Criar comitê de combate a gravidez
precoce e assim fortalecer a rede de
atenção especial a criança e
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adolescentes para combate ao abuso
sexual.


Consequências









Morte por AVC
Sequelas por AVC
Perda de membros por DM
Alta de infarto agudo do miocárdio
Envelhecimento não saudável
Aumento de casos de depressão
Redução das atividades motora










05. Problema
Central
Causas

Realizar tratamento diagnóstico e
tratamento dos agravos
da hipertensão e diabetes em
tempo hábil
Implantar um projeto multiprofissional
de promoção a saúde de Hipertensos
e Diabéticos com um conjunto de
ações continuada e avaliadora da
saúde destes usuários, que
contenham educação e informação de
bons hábitos de vida: exercícios
físicos, alimentação regrada, sem
cigarros e bebida alcoólica.
Tratar as sequelas do AVC e perda
de membros com apoio
biopsicossocial
Formar grupos de prevenção de
agravos a HAS e DM

Prevalência de DCNT por HAS E DM



Obesidade
Tabagismo





Captar pessoas para o grupo de
tabagismo
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Sedentarismo
Estresse
Má alimentação
Falta de conhecimento da doença e adesão ao
tratamento
Hereditariedade
Problemas financeiros (determinantes sociais)






Consequências








Morbidades e mortalidades
Aumento do número de doenças endêmicas
Morte por doenças endêmicas
Sequelas física e psicológicas na população
acometida
Demanda onerosa para a gestão municipal
Disseminação das doenças











Realizar buscativa de hipertensos e
diabéticos
Criar grupos de exercícios físicos nas
escolas e instituições sociais de
grandes aglomerações de pessoas
Propor o fortalecimento de atividades
desportivas inclusive nas escolas
estimulando campeonatos para alivio
dos estresses e adoecimentos
Levar contínua atuação do IEC para
os usuários
Reduzir a taxa de incidência e
prevalência
Garantir o acesso da população a
rede de serviços
Reduzir impacto financeiro da gestão
Controle da proliferação vetorial e da
cadeia de transmissão das doenças
endêmicas
Implantar o serviço de castração
química de animais errantes e de
doméstico
Criação da equipe de entomologia
municipal
Implantar serviço de testagem rápida
para leishmaniose canina e
eliminação de reservatórios da
doença
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06. Problema
Central

Causas

Doenças negligenciadas (infecção por chagas,
leishimaniose, hanseníase, TB...)










Reduzir a
incidência
de doenças
endêmicas


Desmatamento
Cães infectados
Desconhecimento da população relacionado
as doenças negligenciadas
Uso de alimentos de animais de caça
Tabagismo
Falta de saneamento básico
Uso de água não tratada
Falta de vigilância
Moradia precária









Consequências




Óbito por tuberculose
Internação por causas sensíveis a atenção
básica

Garantir o diagnóstico e tratamento
precoce
Capacitar os profissionais de saúde
Busca ativa nas UBS



Propor a gestão a criação da
secretaria de meio ambiente
Estimular e propor manejo ambiental
e reflorestamento
Realizar inquérito canino e eutanásia
quando necessário nos cães
adoecidos e profilaxia de cães sadios
com cóleras
Ampliar a capacitação de
profissionais para disseminação da
informação a população
Fortalecer a prática intersetorial para
implantação do plano de saneamento
básico do municipio
Implantação de UVZ
Garantir boas prática de higiene e
manejo do açaí
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07. Problema
Central
Causas

Consequências

Casos de TB resistentes, gerando assistência
onerosa a gestão de saúde
 Aumento da cadeia de transmissão
Alto índice de infecção por tuberculose na população
geral de SDC nos anos de 2017 a 2021
 Alta incidência de tabagismo
 Falta de controle dos contatos
 Não realização da prova tuberculínica
 Tratamento tardio da tuberculose
 Alta taxa de infectividade
 Desconhecimento da população sobre a
doença de hanseníase
 Pobreza extrema
 Baixa escolaridade







Aumento das internações hospitalares
Sobrecarga hospitalar
Desnutrição
Perda de membros
Mortalidade
Comprometimento do aparelho respiratório












08. Problema
Central

Aumento de internações por doenças infecto
parasitárias na população geral de SDC
 PONTUAÇÃO MÁXIMA 12

Ampliar e garantir acesso da
população aos serviços de atenção
básica
Fortalecer ações de vigilância e
saúde
Ampliar os serviços de assistência e
tratamento
Garantir detecção precoce para trato
em tempo hábil

Reduzir o
número de
internações
por causas
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Causas

Consequências









Diabete Millitus
Infecção intestinal
Não tratamento da água para consumo
Falta de conhecimento da população
Higiene pessoal inadequada
Uso de auto medicação
Falta de interesse na procura de atenção a
saúde e participação em ações de prevenção
de adoecimento e promoção a saúde










Oscilação de humor
Dificuldade de raciocínio
Comportamentos involuntários
Homicídio
Suicídio
Abandono familiar
Surtos psicóticos
Auto custo com tratamento medicamentoso

infecto
parasitárias






















09. Problema
Central

Aumento de casos de transtornos mentais na
população feminina na faixa de 30 a 50 anos no
período de 2018 a 2021 em SDC

Fiscalizar práticas sanitárias
Implantar Educação em Saúde
Tratar e clorar água
Ampliar a cobertura vacinal
Buscativa da população faltosa
Propor construção de aterro sanitário
com práticas intersetorial
Propor a implantação de sistema de
tratamento de água diretamente do
sistema de abastecimento
Intensificar as ações terapêuticas
para reduzir a necessidade do uso de
medicação de controle especial
Criar oficinas terapêuticas
Criar e estabelecer protocolos de
fluxo e execução de matriciamento
Capacitar a RAPS Local
Executar matriciamento
Estabilizar o quadro clinico do usuário
Fortalecer e tornar mais saudável o
convívio familiar
Recuperar o potencial perdido
Construir autonomia do tratamento

Reduzir o
índice de
mulheres
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 PONTUAÇÃO MÁXIMA 12

Causas










Desemprego
Violência doméstica
Sobrecargas psicossociais
Fatores genéticos
Separação conjugal
Dependência financeira e emocional
Abuso sexual
Conflito familiar

acometidas
de doença
mental







Provocar grau de autonomia e
protagonismo através de atividades
terapêutica psicossocial e
ocupacional
Buscar autonomia no tratamento
Conhecer a sua história e
necessidade de cuidados

Fonte: Oficina de construção do PMS 2022 a 2025-Gestão Saúde de
São Domingos do Capim/2021

PLANILHA 4 - Grupo II – Matriz de árvore de problemas e árvore de objetivos

Planilha de Correlação entre a árvore de problemas e a árvore de objetivos
SISTEMA E SERVIÇOS DE SAÚDE de Domingos do Capim/Pará
ÁRVORE DE PROBLEMAS
OBJETIVO
ÁRVORE DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS
GERAL
(Resultados
esperados)
Consequências
 Oneração de folha de pagamento
 Garantir lotação adequada e pertinente
para as especialidades profissionais
 Redução na oferta do serviço específico
contratadas.
do profissional especializado
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01. Problema
Central

Causas

Consequências

Lotação inadequada de RH de nível superior
de 2017 a 2021 em SD.







Criar o departamento de RH
Rever o PCCR de forma atender a
necessidade da gestão e seus
servidores.
Otimizar o recurso financeiro da gestão
pública municipal em saúde.
Realizar processo seletivo para cargos
de ACE e ACS da Gestão em Saúde de
SDC.

Organizar o RH
de nível
superior em
acordo com
sua
capacidade
profissional.

Deficiência do quadro técnico de
profissionais que leva a gestão de saúde a
utilizar desvio de função para o trabalho



Desatualização de base de dados
Comprometimento do alcance de
indicadores de saúde
Comprometimento direto da captação de
recursos financeiros









Reparar a deficiência do quadro técnico
de profissionais
Evitar o desvio de função
Otimizar o recursos financeiro lotando
dos profissionais conforme sua
especialidade
Atualizar a base de dados
continuamente
Garantir a fidelidade dos registros e
informações
Garantir alimentação e cadastros em
tempo hábil para segurança do envio de
recursos financeiros

149

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMIINGOS DO CAPIM/PA DE 2022 A 2025




02. Problema
Central

Causas

Deficiência na análise dos registros do e-SUS
pelas coordenações de saúde de 2018 a 2021
no município de SD






Deficiência de controle, avaliação e
acompanhamento em todos os níveis de
atenção dos programas de saúde
Recursos Humanos pouco resolutivos
Postergação em resolver os problemas
apresentados pelos profissionais da base
(ACS)
Ausência de busca ativa e repasse de
informações, comprometendo a qualidade
da avaliação por não conseguir
detectar(visualizar) a tempo a informação,
causando assim o problema,
comprometendo a avaliação e

Capacitação em E-SUS para análise de
dados, acompanhamento e
montitoramento
Implantar plano de monitoramento e
análise de dados para acompanhar
alcance de indicadores em acordo com
metas programadas

Garantir
avaliação
oportuna de
registro e
alimentação e
do E-SUS,
garantindo
fidelidade dos
registros






Controle dos registros e alimentação do
E-SUS através de acompanhamento,
monitoramento e avaliação juntos as
coordenações e equipe de trabalho que
se utilizam do programa
Capacitar e exigir proatividade das
equipes para que o processo de
trabalho não seja desqualificado
Garantir solução ou amenizar problemas
de envio dos ACSs para crédito destes
profissionais
Garantir busca ativa de faltosos e ou
problema que exija agilidade na
assistência em saúde
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Consequências







monitoramento para possível solução da
situação/problemas.



Aquisição de computadores para as
UBSs e impressoras e equipamentos
complementares.

Atraso frequentes das equipes e ações
nas atividades programadas
Prejuízos das execuções das ações
programadas e planejadas na PAS
Limitação das visitas domiciliares
Redução de resolutividades por parte dos
profissionais
Redução da oferta de serviços a
população



Aumentar o escopo da oferta de
atenção ambulatorial e hospitalar
Aumentar a oferta de atenção
especializada
Aumentar a resolutividade
hospitalar/ambulatorial
Implantar salas de pronto atendimento
nas UBSs
Capacitar equipes em processo de
trabalho em Urgência/emergência e
pronto atendimento
Garantir apoio estrutural e logístico para
as ações ambulatoriais e hospitalares
Possibilitar a execução das ações
programadas e planejadas na PAS dos
anos de 2022, 2023, 2024,2025.
Garantir o indicador das metas
programadas









03. Problema
Central

Deficiência nos processos de trabalho
logísticos para assistência e gestão das
ESFs, MAC, HMSDC e VISA de SDC

Ofertar
estrutura de
processo de
trabalho para
qualificar
garantir a
resolutividade
da assistência
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em saúde
municipal
Causas







Serviços de locação e aquisição deficiente
e insuficientes de veículos
Disponibilidade precária de veículos para
a execução das ações
Racionamento de combustíveis
Atrasos frequentes das equipes e das
ações como consequências da oferta
diminuta de estrutura de veículos
Oneração de recursos financeiros








Consequências






Distribuição de água não tratada para a
população
Contaminação da água pela tubulação
Alta demanda de uso de hipoclorito e a
não certeza de sua real utilização
Alto índice de doenças de trato infecto
parasitária








Reduzir as demandas hospitalares e de
SAD (média complexidade), para que a
assistência em saúde seja resolutiva
Otimizar recursos financeiros
Diminuir o tempo de espera de atenção
a assistência em saúde
Aumentar o grau de satisfação e saúde
do usuário
Possibilitar o alcance de indicadores
pactuados e planejados
Aumentar o grau de satisfação do
trabalhador

Abastecer de água tratada a população
Substituição da rede de encanação
Reduzir a incidência de doenças
diarréicas
Diminuir os casos de doenças causadas
pelo uso de água não potável para
consumo humano
Criar unidade de cloração da água
Criar projetos para buscar investimentos
e apoio técnico da FUNASA para
tratamento da água
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04. Problema
Central
Causas

Consequências

Tratamento de água inexistente no município
de SDC, para a população recebedora de
água encanada
 Ausência de unidade de tratamento de
água
 Sistema de distribuição de água antigo e
sem manutenção
 Sistema de abastecimento com baixa
capacidade distributiva para a população













Contaminação do meio ambiente (solo,
água e ar)
Disseminação de doenças
Proliferação de animais roedores e aves
detritívoros
Aumento do volume de descarte de lixo
em vias públicas e queima de resíduos
Volume elevado de descarte de lixo por
ausência de coleta seletiva









05. Problema
Central

Inexistência de aterro sanitário, afetando a
população geral de SDC

Garantir a cloração da água encanada
para consumo humano
Garantir a manutenção de assistência
da manutenção do sistema de
abastecimento, bem como sua
ampliação
Reduzir o impacto ambiental do lixo no
meio ambiente
Garantir o meio ambiente de preservado
e livre de contaminação livrando a
população de agravos a saúde
Diminuir a proliferação de animais
sinantrópicos
Menor impacto ambiental
Redução da liberação de metano na
atmosfera
Conversão dos gases em fontes de
energias renováveis
Gerar de energia com motores a gás
Implantar cooperativa de catadores de
lixo renováveis

Implantar
aterro
sanitário no
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município em
consórcio se
necessário
Causas





Falta de política de resíduos sólidos
implantada
Não adequação municipal à política e nota
técnica de manejo de resíduos sólidos
Ausência de coleta seletiva dos resíduos






Consequências




Sobrecarga do HMSDC com
procedimentos de competência da
Atenção Básica
Sobrecarga do SAD, com procedimentos
de baixa complexidade











Diminuir o acúmulo de lixo nas ruas e
natureza
Evitar lançamento de resíduos no meio
natural
Selecionar lixo para comercialização de
materiais recicláveis e produção de
adubo
Gerar renda para população
Reorganizar a estratégia de atenção
para ampliar a oferta de ações e
serviços
Garantir atenção de pronto atendimento
Implantar fluxos de atenção de
referência e contrarreferência dos
usuários com garantia de acesso aos
serviços contrareferenciados
Garantir serviços de poio ao diagnóstico
laboratorial e de imagem (raios X e
ultrassom) em tempo hábil para não
reprimir a demanda de usuários
Organizar a assistência farmacêutica
Implantar o serviço de gerenciamento
do trabalho de ESFs, deixando o
enfermeiro mais livre para as atividades
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06. Problema
central

Causa

Deficiência na realização de ofertas de ações
e serviços/procedimentos nas ESFs de 2018 a
2021, prejudicando a população do município
de SDC




Ausência de sala de curativo equipadas
nas Unidades de Saúde para pronto
atendimento
Ausência de nebulização nas ESFs
Falta de equipamentos

Aumentar a
oferta de
ações e
serviços/proce
dimentos






Aumentar o escopo da oferta de
atenção ambulatorial e hospitalar
Aumentar a oferta de atenção
especializada
Aumentar a resolutividade
hospitalar/ambulatorial
Capacitar equipes em processo de
trabalho em Urgência/emergência e
pronto atendimento
Garantir apoio estrutural e logístico para
as ações ambulatoriais e hospitalares
Possibilitar a execução das ações
programadas e planejadas na PAS dos
anos de 2022, 2023, 2024,2025.
Garantir o indicador das metas
programadas

Garantir material de insumos para o real
funcionamento da operação assistencial
Adquirir equipamentos de nebulização
para todas as ESFs
Equipar conforme padrão técnico de
UBS
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Consequências

07.
PROBLEMA
CENTRAL



Descoberta tardia das patologias
acometidas por IST’S, causando agravos
irreparáveis
 Vencimentos de testes rápidos
 Aumento da demanda hospitalar por
doenças sensíveis a atenção básica
 Descoberta tardia de gravidez,
ocasionando o inicio do prénatal tardio
Baixa oferta e baixa procura de teste
rápido/IST’S e teste de gravidez









Garantir testes rápidos
Promover educação em saúde
Capacitar todos os profissionais
Promover ação de mutirão de testagem
Diminuir agravos por causas sensíveis a
atenção básica
Diminuir índice de IST’S
Realizar captação precoce de gravidas

Aumentar a
cobertura de
testes
rápidos/IST’S e
testes de
gravidez


Desconhecimento pela população da
 Formar IECs para realizar educação em
oferta e importância do teste rápido e do
saúde contínua
teste de gravidez, ocasionando sua baixa
 Garantir testes rápidos em todas as
procura
UBS
 Pouca ou nenhuma divulgação destes
 Praticar ações contínuas de IECs para
exames aos usuários
desmistificar o uso do teste e seus
resultados
 Temor aos resultados
 Falta do teste rápido de gravidez
Fonte: Oficina de construção do PMS 2022 a 2025-Gestão Saúde de São Domingos do Capim/2021
Consequências





Observa-se que o proposto foi inserido no PMS de 2022 a 2025 e na PAS de 2022, e posteriormente nas próximas PAS que virão
para concretização do PMS dos próximos quatro anos de governo de São Domingos do Capim.
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ANEXO III
PPA - PLANO PLURIANUAL DA POLÍTICA DE SAÚDE DE SÃO
DOMINGOS DO CAMPIM/PARÁ – PPA – 2022 A 2025

ANEXO IV
DOMI 2022 A 2025
DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2022.
DIRETRIZ 1 - GARANTIR, EFETIVAR E CONSOLIDAR OS PRINCÍPIOS DO SUS, FORTALECENDO A ATENÇÃO
PRIMÁRIA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E A POLÍTICA NACIONAL DE
HUMANIZAÇÃO, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES TERRITORIAIS, PARA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
CUIDADO DA POPULAÇÃO, CONFORME O DECRETO 7508/2011.
OBJETIVO 1: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, EM TEMPO
ADEQUADO, COM ÊNFASE NA HUMANIZAÇÃO, EQÜIDADE E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE,
APRIMORANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

N Tipo

01

02

Indicador
Cobertura de acompanhamento
das condicionalidades de saúde
U/N
do programa Bolsa Família
(PBF).

Meta
Aumentar o % de cobertura de
acompanhamento das condicionalidades
de saúde do Programa Bolsa Família
(PBF).
Ampliar o acesso à atenção odontológica
Cobertura populacional estimada
U/N
na atenção básica, passando para %
de saúde bucal na atenção básica.
equipes de saúde bucal implantadas.
U/E

03

04
05

06

07
08

09

Média da ação coletiva de Aumentar o percentual de ação coletiva de
escovação dental supervisionada. escovação dental supervisionada.

Proporção
de
gestantes
cadastradas no ESUS com
U/E
atendimento
odontológico
realizado
Cobertura populacional estimada
U/N
pelas equipes de atenção básica
Proporção de internações por
U/E condições sensíveis à Atenção
Básica (ICSAB).
Razão
de
procedimentos
ambulatoriais
de
média
M
complexidade
e
população
residente.
Razão
de
procedimentos
ambulatoriais
de
alta
M
complexidade
e
população
residente.
Número de leitos hospitalares por
E/E
mil habitantes

Realizar atendimento odontológico em no
mínimo 60% das gestantes cadastradas no
ESUS.
Aumentar a cobertura populacional
estimada pelas equipes de Atenção Básica.
Redução de internações
sensíveis à Atenção Básica.

de

causas

Aumentar em 50% o nº de procedimentos
ambulatoriais de média complexidade
selecionados para a população residente.
Aumentar para 3,05 a razão dos
procedimentos ambulatoriais de alta
complexidade selecionados para a
população residente
Aumentar o número de leitos hospitalares
por mil habitantes

PMS 2022-2025
92,00

100,00

1,00

65,00

100,00
60,00

0,20

1,31

0,97
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10

11

12

13

14

15

16
17

18

Razão de exames citopatológicos
do colo do útero em mulheres de Ampliar a razão de mulheres na faixa
U/N 25 a 64 anos e a população etária de 25 a 64 anos com exame
residente de determinado local e a citopatológico a cada três anos.
população da mesma faixa etária.
Ampliar para 40% o número de mulheres
Percentual de mulheres de 25 a 64
na faixa etária de 25 a 64 anos cadastradas
U/N anos que realizaram PCCU
no ESUS com PCCU realizado e
informadas no ESUS.
informado.
Razão de exames de mamografia
de rastreamento realizados em
mulheres de 50 a 69 anos na Ampliar a razão de exames de mamografia
U/N
população
residente
de em mulheres de 50 a 69 anos de idade.
determinado local e população da
mesma faixa etária.
Número de ações de
Ampliar as ações de Matriciamento
Matriciamento realizada pela
realizada pela equipe do CAPS nas
U/N
equipe do CAPS nas UBS da
UBS da Atenção Básica
Atenção Básica
Taxa de internação hospitalar em Redução em 2% da taxa de internação
E/|E pessoas idosas por fratura de
hospitalar por fratura do fêmur na
fêmur.
população de 60 anos e +
Percentual de ações de
Implementar ações de humanização para
humanização para qualificação
qualificação dos serviços de saúde na
E/E
dos serviços de saúde na RAS
RAS municipal.
municipal.
Implementar ações de educação Proporção de ações de educação
E/E permanente para qualificação
permanente implementadas e/ou
das áreas prioritárias do SUS.
realizadas.

E/E

E/E

Ampliar o número de pontos do
Telemedicina implantados.
Percentual de trabalhadores que
atendem ao sus na esfera pública
municipal abrangidos por
estratégias de fortalecimento da
gestão do trabalho

Número de pontos do Telemedicina
implantados.
Ampliar o percentual de trabalhadores
atingidos por metas estratégicas de
fortalecimento da gestão do trabalho

0,40

12,6

0,20

12

0,04

0,20

55,00

1
70,00

DIRETRIZ 2 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA, URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA, MATERNO-INFANTIL, DOENÇAS CRÔNICAS, PSICOSSOCIAL E ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS – DE FORMA ASCENDENTE E REGIONALIZADA, RESPEITANDO AS DIVERSIDADES E
CONTEMPLANDO AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE TODAS AS REGIÕES DE SAÚDE, APERFEIÇOANDO O
SISTEMA DE REGULAÇÃO, OTIMIZANDO O SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA, POR MEIO
DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ÚNICO, REVISANDO A PACTUAÇÃO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, ESTADOS
E MUNICÍPIOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL DE RECURSOS, GARANTINDO A OFERTA DE
CONSULTAS, EXAMES, MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE.
OBJETIVO 1 - APRIMORAR E IMPLANTAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NAS REGIÕES DE SAÚDE, COM ÊNFASE
NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REDE CEGONHA, REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,
REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, E DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM
DOENÇAS CRÔNICAS.

N Tipo Indicador
Proporção de gravidez na
19 U/N adolescência entre as faixas
etárias 10 a 19 anos.

Meta
Acompanhar as ações de saúde, em
100% da tendência da gravidez de
adolescentes de 10 a 19 anos.

PMS 2022-2025
19,00
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Proporção de nascidos vivos de
mães com sete ou mais consultas
de Pré – Natal.
Proporção
de
gestantes
cadastradas no ESUS com pelo
U/N menos seis consultas de pré-natal
realizadas e primeira consulta até
a 20ª semana de gestação
Proporção de acesso hospitalar
E/E
dos óbitos por acidente
Proporção de óbitos nas
E/E internações por infarto agudo do
miocárdio (IAM).
Proporção de registro de óbitos
E/N
com causa básica definida.
E/E

20

21
22
23
24
25
26

Proporção de parto normal no
U/N SUS e na Saúde Suplementar.
Cobertura do Serviço de
E/E Atendimento
Móvel
de
Urgência (Samu – 192).

Aumentar a proporção de nascidos vivos
de mães com no mínimo sete consultas
de pré-natal.
Captar no mínimo 60,00 das gestantes até
a 20ª semana e realizar no mimo seis
consultas de pré-natal

70,00

Ampliar o nº de pessoas assistidas em
hospitais quando acidentadas.
Diminuir o número de óbitos de pessoas
internadas com IAM.

41,00

Aumentar a proporção de registro de
óbitos com causa básica definida.

95,00

70,00

20,00

67,00

Aumentar o X % de parto normal.
Aumentar a cobertura do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu
–192).

100,00

OBJETIVO 2 - PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL ÀS PESSOAS NOS CICLOS DE VIDA (CRIANÇA, ADOLESCENTE,
JOVEM, ADULTO E IDOSO), CONSIDERANDO AS QUESTÕES DE GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL, RAÇA/ETNIA,
SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, AS ESPECIFICIDADES E A DIVERSIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, NAS REDES
TEMÁTICAS E NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

27
28

29

30

31

U/N Número de óbito infantil
Número de óbitos maternos em
E/E determinado período e local de
residência.
Proporção de óbitos de mulheres
em idade fértil (10 a 49)
E/N investigados
Número de Óbitos Maternos
investigados em determinado
U/N período e local de residência.
Nº de unidades de saúde com
serviço de notificação de
violência doméstica, sexual e
E/E outras violências implantado.

5
0

Reduzir a mortalidade infantil.
Reduzir o número de óbitos maternos.
Investigar os
fértil(MIF) .

Óbitos

em

Idade
92,00
0,00

Investigar os Óbitos maternos.
Ampliar o número de unidades de Saúde
com serviço de notificação contínua da
violência doméstica, sexual e outras
violências.

14,00

DIRETRIZ 3 - REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS
AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, NO CONTROLE DAS DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
OBJETIVO 1: REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONSIDERANDO OS
DETERMINANTES SOCIAIS, POR MEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA
PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, NO CONTROLE
DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

N Tipo
Indicador
Meta
32 U/N Número de casos novos de sífilis Reduzir a incidência de sífilis congênita
congênita em < de 1 ano de
idade.

1
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33 U/N

34 U/N

35

36

37

38

39

40
41

42

43
44
45

U/N

Proporção
de
gestantes
cadastradas no ESUS com
exames realizados para sífilis e
HIV
Número de óbitos prematuros
(de 30 a 69 anos) pelo conjunto
das quatro principais doenças
crônicas não transmissíveis
(doenças
do
aparelho
circulatório, câncer, diabetes e
doenças respiratórias crônicas).
Percentual de pessoas
hipertensas cadastradas no ESUS
com hipertensão aferidas no
semestre

Percentual
de
diabéticos
cadastrados no ESUS com
U/N
solicitação
de
hemoglobina
glicada
Proporção
de
vacinas
selecionadas do Calendário
nacional de vacinação para
crianças menores de dois anos
U/N de idade - Pentavalente (3ª
dose), Pneumocócica 10-valente
(2ª dose), Poliomielite (3ª dose)
e Tríplice viral (1ª dose) - com
cobertura vacinal preconizada.
Cobertura vacinal no ESUS de
inativada
e
U/N poliomielite
pentavalente.
Proporção de cura de casos
E/E novos de tuberculose pulmonar
com confirmação laboratorial.
Proporção de exame anti-HIV
U/E realizados entre os casos novos
de tuberculose.
Número de casos novos de
U/N
AIDS em menores de 5 anos.
Proporção de cura de casos
U/N novos de MH diagnosticados
nos anos das coortes.
Proporção
de
contatos
E/E examinados de casos novos de
hanseníase.
Número de casos autóctones da
E/N
malária
Número absoluto de óbitos por
E/E
dengue.

Realizar exames de HIV e sífilis no
mínimo em 90% das gestantes cadastradas
no ESUS

87,3

22
Reduzir a mortalidade prematura (de 30
a 69anos) por doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT – doenças do
aparelho circulatório, câncer, diabetes e
doenças respiratórias crônicas).
20,00
Aferir e registrar a pressão semestralmente
de 60,00% dos hipertensos cadastrados no
ESUS.
Solicitar e registrar hemoglobina glicada
de 60,00% dos diabéticos cadastrados no
ESUS.

31,00

75,00
Alcançar, nacionalmente, em pelo
menos 75% dos municípios, as
coberturas vacinais (CV) adequadas do
Calendário Básico de Vacinação da
Criança.

Alcançar 95% de cobertura vacinal de
poliomielite inativada e da pentavalente no
ESUS.
Aumentar a proporção de cura de casos
novos de tuberculose pulmonar com
confirmação laboratorial.

Realizar exames anti-hiv em 100% dos
casos novos de tuberculose.
Reduzir a incidência de AIDS em
menores de 5 anos.
Aumentar a proporção de cura dos casos
novos de hanseníase nos anos das
coortes.
> 80% dos contatos examinados dos
casos novos de hanseníase, nos anos das
coortes.
Reduzir a Incidência Parasitária Anual
(IPA) de malária na Região Amazônica
Reduzir o numero absoluto de óbito por
dengue

95,00

100,00

0,00
90,00

100,00

0,01
0,00
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46

47

48

49

U/N

U/N

U/N

U/N

Número de ciclos que atingiram
mínimo de 80% de cobertura de
imóveis visitados para controle
vetorial da dengue.
Ampliar a proporção de análises
realizadas em amostras de água
para consumo humano, quanto
aos parâmetros coliformes
totais, cloro residual livre e
turbidez.
Proporção de preenchimento do
campo
“ocupação”
nas
notificações
de
agravos
relacionados ao trabalho.
Proporção de casos de doenças de
notificação compulsória imediata
(DNCI) encerradas em 60 dias
após notificação

4
Realizar visitas domiciliares
controle da dengue.

para

100,00
Proporção de análises realizadas em
amostras de água para consumo humano
quanto aos parâmetros coliformes totais,
cloro residual livre e turbidez.
Ampliar a proporção de casos de
doenças ou agravos relacionados ao
trabalho notificados, com o campo
ocupação preenchidos
Encerrar 90% ou mais das doenças de
notificação compulsórias registradas no
SINAN em até 60 dias após a notificação

100,00

100,00

OBJETIVO 2 – APRIMORAR O MARCO REGULATÓRIO E AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ASSEGURAR
A PROTEÇÃO À SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR.

PMS 2022-2025
Indicador
Meta
Percentual de municípios que
realizam no mínimo seis grupos Realizar no mínimo seis grupos de ações
U/N de ações de Vigilância Sanitária, de Vigilância Sanitária, consideradas
100,00
consideradas necessárias a todos necessárias.
50
os municípios no ano.
Número de CCIH e núcleo Implantar e manter o núcleo de segurança
51 E/E municipal de segurança do do paciente e a CCIH
1
paciente implantado
DIRETRIZ 4: GARANTIA E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE SERVIÇOS
E SUA FORÇA DE TRABALHO UNIVERSAL E INTEGRAL NO ÂMBITO DO SUS, ESTIMULANDO E
PACTUANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL
OBJETIVO 1. GARANTIR A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS EVITANDO
AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.
PMS 2022-2025
N Tipo
Indicador
Meta
Implantar o Sistema Nacional de Gestão
Percentual de estabelecimentos da Assistência Farmacêutica (Hórus) nos
farmacêuticos
52 E/E municipais com o Sistema Hórus estabelecimentos
14
implantado.
(farmácias e centrais de abastecimento
farmacêutico da Atenção Básica)
Percentual
da
população Abastecer a CAF para atendimento de no
abastecida com medicamentos da mínimo 50% das necessidades de
53 M/M
08
atenção básica, especializados e medicamentos da população
judicializados.
DIRETRIZ 5 - GARANTIR E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O APOIO PARA AS
POLÍTICAS DE SAÚDE AOS POVOS DA AMAZÔNIA.
OBJETIVO 1 - APRIMORAR A RELAÇÃO FEDERATIVA NO SUS, FORTALECENDO A GESTÃO
COMPARTILHADA NAS REGIÕES DE SAÚDE E COM A REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO,
CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E AS RESPONSABILIDADES DOS MUNICÍPIOS,
ESTADOS E UNIÃO, VISANDO OFERECER AO CIDADÃO O CUIDADO INTEGRAL COM EQUIDADE.
PMS 2022-2025
N Tipo
Indicador
Meta
N Tipo
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Ampliar o número de planos de
Plano de Saúde enviado ao Conselho de
U/E saúde enviados aos conselhos de
1
Saúde.
54
saúde.
DIRETRIZ 6 - AMPLIAR O FINANCIAMENTO DO SUS CONSIDERANDO O FATOR AMAZÔNICO E
RESPEITANDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REGIÃO DO ESTADO DO PARÁ.
OBJETIVO 1 - MELHORAR O PADRÃO DE GASTO, QUALIFICAR O FINANCIAMENTO TRIPARTITE E
OS PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, NA PERSPECTIVA DO FINANCIAMENTO
ESTÁVEL E SUSTENTÁVEL DO SUS.
N Tipo
Indicador
Meta
Proporção de alimentação por ano Capacitação da equipe de gestão da saúde
55 E/E
1
em banco de preços em saúde.
no BPS
Proporção de municípios com
56 E/E
Implantação de um serviço de ouvidoria.
1
ouvidoria implantada.
Proporção
de
componente Estruturação do componente municipal do
57 E/E sistema nacional de ouvidoria SNA
1
implantado
OBJETIVO 2: GARANTIR O FINANCIAMENTO ESTÁVEL E SUSTENTÁVEL DA SECRETARIA DE
SAÚDE, TRANSPORTE SANITÁRIO E DO CONSELHO MUNICIPAL, MELHORANDO O PADRÃO DO
GASTO E QUALIFICANDO O FUNCIONAMENTO DO SUS NO MUNICÍPIO.
Secretaria Municipal de Saúde Manter e aprimorar das atividades de
58 M/M
1
gestão da secretaria municipal de saúde
mantida
DIRETRIZ 7: GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
NUTRICIONAL E DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR
OBJETIVO 1: GARANTIR O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DE
SEFURANÇA ALIMENTAR.
Programas de alimentação e Manter os programas de segurança
59 M/M
1
alimentar inclusive os judicializados
nutrição mantido
DIRETRIZ 8: DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM GARANTIR AÇÕES DE PREVENÇÃO E
CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVIRUS E OUTROS AGRAVOS EMERGENTES E
ATENÇÃO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E FARMACÊUTICA AOS PACIENTES E/OU
SEQUELADOS APÓS A FASE AGUDA DA DOENÇA E QUANDO CONSIDERADOS RECUPERADOS.
OBJETIVO 1: GARANTIR AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO
CORONAVIRUS E OUTROS AGRAVOS EMERGENTES E ATENÇÃO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E
FARMACÊUTICA AOS PACIENTES E/OU SEQUELADOS APÓS A FASE AGUDA DA DOENÇA E QUANDO
CONSIDERADOS RECUPERADOS.
Percentual de cobertura de Diminuir os índices de morbidade e
atenção a integral a saúde dos mortalidade causados pela covid-19 em
60 M/M acometidos pela covid-19 e/ou no mínimo 90 % da população acometida.
95,00
outros agravos emergentes e
vigilância do território
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ANEXO V
LEI ORGÂNICA ANUAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O ANO DE
2022PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO VI
RESOLUÇÃO N° 99/2021 DO CMS
APROVAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2022 A 2025
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ANEXO VII
RESOLUÇÃO N° 100/2021 DO CMS
APROVAÇÃO DO DOMI DO PLANO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE 2022 A 2025
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