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1 – APRESENTAÇÃO 
 

O Planejamento em Saúde conforme estabelece a Portaria nº 2.135 de 

25/09/2013, Artigo 1º, Inciso I é definido como “responsabilidade individual de 

cada um dos três entes federados, a ser desenvolvido de forma contínua, 

articulada e integrada”. Desse modo, se constitui como o instrumento central do 

planejamento com a finalidade de definir quais serão as iniciativas que serão 

implementadas no âmbito da saúde por um período de quatro anos. 

O Plano Municipal de Saúde configura-se como base para a execução, o 

acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e contempla 

todas as áreas de atenção à saúde que são de responsabilidade da gestão 

municipal. 

A Secretaria Municipal de Saúde na condição de gestora do SUS em 

âmbito local tem por função fazer o planejamento, execução, monitoramento e 

avaliação das ações que contemplam as políticas públicas de saúde nas mais 

diversas áreas: Gestão, Regulação, Atenção Básica, Reabilitação, Assistência 

Hospitalar de média complexidade. 

O processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde, foi iniciado em 

2017, com a equipe que conduziria o processo de elaboração com as 

representações de todas as áreas da Secretaria Municipal de Saúde que se 

reuniram por diversas vezes e analisaram a situação de saúde do município, 

definiram os problemas, elencaram as prioridades e formularam os objetivos, 

diretrizes e metas para o quadriênio 2018-2021. 

O resultado dessas reuniões está apresentado, após a apreciação do 

Conselho Municipal de Saúde, nas próximas páginas. 
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1.1 -Localização Geográfica 

Figura 1 – Mapa do Estado de Mato Grosso, localização da Região Oeste 

Matogrossense 

 

 

Fonte: Plano de Ação da Regional Oeste Mato-Grossense,  Cáceres, 2012 

 

Figura 2– Mapa do Município de Glória D’Oeste 

 

Localiza-se a uma latitude 15º46'06" sul e a uma longitude 58º13'04" oeste, 

estando a uma altitude de 200 metros. Sua população estimada em 2010 era de 
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3.135 habitantes e sua área (Km2) de 846. Sua densidade demográfica é de 3,67 

hab./km. Distância ate a Capital Cuiabá 300 km.  

Clima Tropical subúmido com duas estações bem definidas: verão úmido e 

inverno seco. O período das chuvas compreende desde a segunda quinzena de 

setembro até início de abril; o período seco compreende desde abril até setembro. 

No outono e inverno ocorrem incursões de frentes frias e massas de ar polar 

atlântica, fazendo com que a temperatura possa cair para até 6°C ou menos durante 

a madrugada, e durante o dia não ultrapassando os 14°C ou 10 menos. Na 

primavera a temperatura pode chegar a 40°C, sendo comuns dias alcançando os 

37°C.  

Os municípios que fazem divisas com Glória d’Oeste são: Cáceres, Mirassol 

d’Oeste, São José dos Quatro Marcos e Porto Esperidião. 

 

Distância da Capital  

 

303 km  

Extensão Territorial  846 Km2 (IBGE) 941,95 km2 (Município)  

Localização Geográfica  Mesorregião 120, Microrregião 531 - Jauru. 

Sudoeste de Mato Grosso.  

Relevo  Depressão Rio Paraguai, calha Rio Jauru.  

Formação Geológica  Coberturas dobradas do Proterozóico com 

granitóides associados. Grupo Aguapeí. 

Complexos metamórficos arqueanos e pré-

cambrianos indiferenciado.  

Bacia Hidrográfica  Grande Bacia do Prata. Para esta bacia 

contribui a Bacia do Rio Jauru.  

Clima  Tropical, quente e sub-úmido, com 4 meses 

de seca, de junho a setembro. Precipitação 

anual de 1.500 mm, com intensidade máxima 

em dezembro, janeiro e fevereiro. 

Temperatura média anual de 24ºC, maior 

máxima 42ºC, menor 0ºC  
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1.2 - Caracterizaçãodo Município 

 

Esta região, em tempos primitivos, foi habitada pelo povo indígena bororó, 

conhecido como Índios Cabaçais, denominação dada pelos primeiros 

desbravadores, os Paulistas, em tempos de Brasil Colônia. Este povo habitava o 

Vale do Rio Paraguai e estendia seus domínios até o Vale do São Lourenço.  

A região também foi movimentada por seringueiros e poaieiros, que cortavam este 

chão em busca do extrativismo vegetal. Não deixaram, no entanto, registros 

históricos, nem ao menos sinais de colonização.  

A história dos habitantes de Glória D’Oeste é relativamente recente, e está 

invariavelmente ligada à de Mirassol D’Oeste.  

Incentivos governamentais da década de cinquenta levaram centenas de famílias, 

ávidas de um pedaço de terra para plantarem, a procurarem, a partir de 1954, esta 

região oestina mato-grossense, reconhecidamente de solo fértil.  

A denominação Glória D’Oeste foi escolhida em plebiscito pela comunidade.  

Antes o povoado era conhecido por Cruzeiro D’Oeste. Era uma referência 

geográfica, devido ao fato do formato da estrada que dá acesso ao lugar lembrar 

uma cruz, e foi adotado por sugestão de religiosos que vindos de Cáceres 

frequentavam o povoado, acrescido de D’Oeste, para designar sua posição em 

relação ao Estado.   

Desta forma, os habitantes da região conviveram por longo tempo com o 

termo original, porém, ao receber a emancipação política, verificou-se que o nome 

Cruzeiro D’Oeste não poderia ser adotado oficialmente por existir município 

homônimo no Estado do Paraná.  

Glória D’Oeste é um município com características essencialmente agrícolas e de 

lides pecuárias, responsáveis pela sua consolidação econômica.  

A ocupação e povoamento efetivo deu-se a partir de 1972, ocasião em que recebeu 

forte fluxo migratório, com inúmeras famílias fixando moradias, tanto na zona 

urbana, quanto rural – vindos de diversas partes do país.  

Durante o período que permaneceu na condição de distrito de Mirassol D’Oeste, 

ainda sob a denominação de Cruzeiro D’Oeste, foi atingido um grau de 

desenvolvimento que lhe proporcionou a emancipação política.  
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A Secretaria Municipal de Saúde oferta a população, serviços de prevenção 

através da Estratégias de Saúde da Família (ESF), como consultas médicas, 

serviço de diagnóstico laboratorial, atendimento odontológico, serviços de 

prevenção e tratamento de hipertensão, diabetes, hanseníase, tuberculose, entre 

outros, e grupos para a prática atividades físicas, atendimento de gestantes e 

puericultura. 

A Unidade Descentralizada de Reabilitação oferta serviços de Fisioterapia 

Ambulatorial e Fonoaudiologia. 

A Secretaria Municipal de Saúde oferta também os serviços de Vigilância 

em Saúde (Epidemiológica, Sanitária e Ambiental) onde são realizados trabalhos 

que estudam a distribuição das doenças no município e os seus agravantes e 

formas de prevenção por meio de Educação em Saúde. Central Municipal de 

Regulação onde os munícipes são encaminhados para osserviços de referência, 

sejam via Consórcio de Saúde ou Central Estadual/Regional de Regulação. 
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2 - METODOLOGIA  

 

O Plano Municipal de Saúde 2018-2021 apresenta a atual estrutura de saúde 

do município e identificou os principais problemas, bem como, apresenta propostas 

para a sua resolução com prazos estipulados.  

O Processo de construção do plano seguiu as orientações do Manual de 

Apoio à Elaboração dos Planos Municipais de Saúde. 

O referido manual apresentou vários passos para a construção do Plano 

Municipal de Saúde e estes foram realizados pela Equipe Local do PMS e 

constituída pela Portaria GM/MS nº Portaria MS 2.135, de 25 de setembro de 2013, 

que estabelece as diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema 

Único de saúde – SUS, nos Relatórios das Conferências Municipais, Relatório Anual 

de Gestão - RAG, no Plano de Campanha do Prefeito para a Saúde, nos indicadores 

de saúde, e na realidade da saúde do município. 

Informações de diversas fontes, tais como, IBGE, SIM, SINASC, CNES, SIA... 

foram utilizados para análise da situação de saúde do município e para elencar os 

problemas, bem como, as possíveis soluções.  

Foram construídas 10 diretrizes baseadas nos problemas elencados, cada 

diretriz possui seus objetivos, metas, ações estratégias e responsáveis. 

Após a aprovação do Plano Municipal de Saúde pelo conselho Municipal de 

Saúde será iniciado o desdobramento das diretrizes na Programação anual de 

Saúde 
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2.1 - Análiseda Situaçãoda Saúde 

 

Com a finalidade de se compreender a situação atual da Saúde em Glória 

D’Oeste-MT é necessário fazer uma análise das informações do município, tais 

como, caracterização da população, condições de vida, perfil epidemiológico, 

sistema Municipal de Saúde e indicadores de Saúde. 

Essas informações são de suma importância na formulação de um novo 

Plano Municipal de Saúde por que através delas que se pode verificar as mudanças 

e tendências no território durante um determinado período temporal e a partir daí, 

traças os objetivos de saúde para o próximo quadriênio. 

Tabela 1 - População Residente por Faixa Etária no Município de Glória 

D’Oeste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 

A análise da Política Municipal de Saúde tem como ações estratégicas a 

ampliação da oferta de serviços na atenção básica à saúde na lógica da Estratégia 

População Residente por Faixa 

Etária 

Faixa Etária Quantidade 

De 0 a 4 211 

De 5 a 9 234 

De 10 a 14 248 

De 15 a 19 253 

De 20 a 29 466 

De 30 a 39 471 

De 40 a 49 479 

De 50 a 59 341 

De 60 a 69 218 

De 70 a 79 129 

80 e + 45 

Total 3.135 
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da Saúde da Família, a implementação da equipe multiprofissional na atenção 

básica à saúde, ampliação do programa de saúde bucal e de saúde mental. Outras 

ações como a implementação dos sistemas de informação para a gestão da saúde, 

da política de educação permanente, aprimorar os mecanismos de regulação de 

assistência à saúde nos diversos níveis, com implantação de um complexo 

regulador em saúde são pertinentes e importantes. 

 

3 -  A POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 

 

O planejamento é uma função estratégica de gestão assegurada pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Portaria GM nº 3.085, de 01 de 

dezembro de 2006, que regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS 

(PlanejaSUS) e pela Portaria GM nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006, que aprova 

as orientações gerais relativas aos instrumentos do PlanejaSUS. 

O Plano de Saúde é definido, segundo o PlanejaSUS, como o instrumento de 

gestão, que baseado em uma análise situacional, define intenções e resultados a 

serem buscados pelo município num período de quatro anos, expressos em 

objetivos, diretrizes e metas.  Cada município possui autonomia para definir as 

linhas gerais do processo de elaboração no seu Plano Municipal de Saúde, 

consoante aos princípios e diretrizes adotadas na legislação básica e normas do 

SUS. 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) é um documento que sistematiza 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 no âmbito nacional e estadual (BAHIA, 2001).  

Dessa forma o município de Glória D’oeste através da Secretaria Municipal de 

Saúde estruturou o PMS 2018-2021 à partir da análise de situação de saúde 

estudada e os principais problemas apontados pelas equipes, pela gestão e outros 

estudos realizados no município. Os problemas foram organizados de acordo com 

os seguintes eixos: condições de saúde da população, determinantes e 

condicionantes da saúde gestão em saúde. 

O presente Plano será submetido à apreciação do Conselho Municipal de 

Saúde que posteriormente emitirá resolução da condição deliberada pelo seu pleno. 
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3.1 - Missão Institucional 

 

Assegurar o bem estar da população, através das políticas públicas de saúde, 

com foco na promoção, prevenção, proteção e reabilitação, agindo isoladamente ou 

em parceria, garantindo o acesso humanizado dos serviços aos usuários e 

respeitando as diversidades. 

 

3.2 - Valores Institucionais 

 

Qualidade: Cultura de melhoria contínua da atenção a saúde do cidadão e da 

coletividade e da gestão dos sistemas e serviços de saúde. 

Resolutividade: Compromisso solidário com os problemas de saúde que afetam o 

cidadão e a coletividade buscando incansavelmente a solução de cada um deles. 

Integralidade: Garantia de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema. 

Humanização: Visando o acolhimento, a escuta qualificada, os projetos terapêuticos 

singulares, a ambiência, a gestão compartilhada e o controle social. 

 

4 -  AGENDA ESTRATÉGICA PARA 2018-2021 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

• Elevar a expectativa de vida da população de Glória D’Oeste - MT; 

• Promover a Melhoria da Gestão do Sistema e Serviços de Saúde do SUS. 

Descrevo- os:  

� Implementar a Rede de Urgência e Emergência;  

� Implementar a Rede de Atenção ao Idoso;  

� Ampliar a Rede de Atenção às Doenças Crônicas;  

� Implementar ações de atenção à Saúde do Trabalhador;  

� Implementar ações de prevenção às doenças infecciosas e emergentes e 

prevenção às violências;  

� Ampliar as ações de promoção à saúde com foco na mudança de hábitos de 

vida; 
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� Fortalecer uma política de gestão de pessoas e promover o desenvolvimento, 

qualificação, dos trabalhadores municipais de saúde;  

� Ampliar as ações de vigilância à saúde;  

� Implementar rede de serviços de apoio/complementares em saúde e;  

� Ampliar as Práticas Integrativas em Saúde, conforme diretrizes da Política 

Nacional;  

� Reformar e ampliar as unidades Básica do Município; 

� Adquirir novos aparelhos como: Ultrassom. 

� Reforma do Centro de Reabilitação Municipal; 

� Adquirir uma Van para transporte eletivo de pacientes. 

� Adquirir novas ambulâncias para substituir as existentes no município. 

 

4.1 -  Metas Específicas: 

 

• Dar continuidade a cobertura em saúde da família com saúde bucal em 100% 

da população; 

• Fortalecer a atenção básica em 100%; 

• Implantar em 100% a sistemática de monitoramento e avaliação; 

• Fortalecer a promoção e vigilância em saúde em 100%; 

• Implantar Política de Gestão do Trabalho e de Educação Permanente em 

saúde em 100%; 

• Programar as ações sanitárias em conjunto com a Epidemiologia, Diretoria 

de Controle e Avaliação e com Secretarias afins, como Educação, Obras, 

Idoso e outros, garantindo a intersetor alidade; 

• Elaborar protocolos de procedimentos administrativos na Atenção Básica, na 

Regulação; na Sistematização em Saúde; 

• Criação dos Procedimentos Operacionais Padrão – POP em todas as 

Unidades; 

• Melhorar o Controle e Avaliação das metas e indicadores das Unidades de 

Saúde; 

• Implementação da Rede de Urgência e Emergência; 

• Implementar na Atenção Básica equipes do NASF; 
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5 -  MONITORAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO 

 

Todos os indicadores serão apurados e avaliados anualmente podendo ser 

alterados referentes aos seus resultados que irão compor o Relatório Anual de 

Gestão, a ser enviado ao Conselho de Saúde até 30 de março do ano subsequente 

ao da execução financeira, conforme artigo 36, § 1º da Lei Complementar nº. 

141/2012. Estes resultados são disponibilizados pelo Ministério da Saúde no Tabnet 

no site do DATASUS: www.datasus.gov.br e no SISPACTO, de onde também 

migrarão para o Sistema de Apoio à Elaboração do Relatório Anual de Gestão – 

SARGSUS. Alguns indicadores também foram selecionados para acompanhamento 

nas audiências quadrimestrais atendendo também a Lei Complementar nº. 

141/2012. O decreto 7508 de 2011 com a discussão para organização e assinatura 

do Contrato Organizativo da Ação Pública em Saúde também definirá indicadores e 

monitoramento. O acompanhamento e avaliação do Plano deverá ser realizada por 

meio de reuniões ampliadas com todas diretorias, gerentes, coordenadores e 

assessores e controle social. O instrumento para avaliação será a programação 

anual de saúde e as respectivas ações pactuadas para o alcance dos objetivos 

propostos. A realização das audiências públicas apresentará os dados quantitativos 

e financeiros quadrimestralmente. O Relatório Anual de Gestão apresentará a 

consolidação dos dados e análise dos resultados alcançados. A organização de 

ações de monitoramento e avaliação nos serviços de saúde vem sendo 

implementada a partir do estabelecimento de indicadores de saúde e de 

compromissos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde.  

O acompanhamento e avaliação de processos de trabalho são desenvolvidos 

conforme programação dentro das diretorias e com objetivos específicos de modo a 

identificar desvios e possibilitar correções/intervenções. 

 A avaliação de resultados é feita dentro do que é estabelecida nos 

programas de atenção à saúde e principalmente a partir dos indicadores de Plano 

Municipal de Saúde 2018-2021 saúde pactuados anualmente conforme portarias 

ministeriais e orientações da Secretaria Estadual de Saúde. A prática da avaliação e 

monitoramento no Sistema Único de Saúde vem sendo aperfeiçoada dentro da 
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rotina dos serviços de forma sistemática incorporando conhecimento pré-existente, 

adequando programas às particularidades loco regional para se tornar efetivo 

instrumento de planejamento das ações de saúde e proporcionando melhor 

utilização dos recursos financeiros. 

Como inerente ao processo de planejamento, o Monitoramento e Avaliação se 

fazem necessários para subsidiar as reformulações no processo de elaboração dos 

referidos Planos necessários à gestão em saúde. 

Quanto ao monitoramento à gestão local em saúde junto aos trabalhadores e 

ao Controle Social do município assumem o compromisso de permanecer em 

vigilância constante para que os compromissos firmados nesses Planos de fato 

impactem positivamente na saúde da população do município de Glória D’Oeste-MT. 

 

5.1 - Condiçõesde Vida 

 

O abastecimento de água é executado pela prefeitura municipal, a qual 

realiza captação, tratamento e distribuição da água tratada, conforme o E-SUS, 

50,18% da população recebe água tratada em seu domicilio. 

Para garantir a potabilidade desta água para consumo humano, são coletadas 

amostras regulares para análise completa da mesma, são priorizadas amostras de 

regiões que apresentem dados epidemiológicos críticos com relação a doenças 

vinculadas a água, com acompanhamento mensal da secretaria de saúde municipal 

(vigilância Ambiental e Sanitária), cujas análises são enviadas até a capital Cuiabá 

ao MT Laboratório. 

Tabela 2 - Abastecimento de Água no Município de Glória D’Oeste nos Anos de 

2012 a 2015 

Abastecimento de 

água 

2012 2013 2014 2015 

Rede Geral Pública 580 585 585 587 

Poço ou Nascente 241 241 246 246 

Outra Forma 35 35 30 30 
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Fonte: E-SUS 

 O município não possui imóveis ligados à rede de esgoto conforme dados do 

E-SUS, porém 99,9% das residências possuem fossa séptica. 

5.2 - Perfil Epidemiológico 

Tabela 3 - Indicadores de Natalidade e Mortalidade no Município de Glória 

D’Oeste nos anos de 2012 a 2015 

Indicador 2012 2013 2014 2015 

Número de nascidos vivos 16 26 28 21 

Número de óbitos 27 18 23 23 

Fonte: SIM/SINASC 

 

5.3 - Mortalidade 

Principais Causas das Mortalidades 

 

A primeira maior incidência de mortalidade no município de Glória D’ Oeste é 

em decorrência a doenças doaparelho circulatório compreendendo a faixa etária 

entre 50 a 80 anos. Porém dados do ministério da saúde levantados em 2013, 

relatam que as doenças do aparelho circulatório foram à primeira causa de óbitos no 

Brasil e em todas as regiões, entre as causas declaradas, pode-se observar que em 

todas as faixas etárias analisadas, as doenças do aparelho circulatório aparecem 

como o principal grupo de causas de morte entre a população idosa. 

Destacamos neoplasias como segunda maior causa de mortalidade 

hospitalar, onde ao realizar uma análise, podemos dizer que a mortalidade por este 

grupo de causas pode ser devida mutações genéticas que predispõe ao câncer e a 

hereditariedade que torna o indivíduo mais vulnerável para o câncer quando 

expostas a um determinado fator de risco. À dificuldade de acesso aos serviços 

especializados e diagnósticos tardios, obriga-nos a destacar a importância de 

acompanhar esses resultados, considerando o perfil epidemiológico do município e 

atenção maior para esse grupo de causas. 
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As doenças de causas externas de mortalidade são responsáveis pela 

terceira maior causa de mortalidade do município, considerando o número 

significativo de acidentes de transito, trabalho ou violência. 

Gráfico – 1 -Mortalidade por grupo de causa 2013 a 2016 

 

Fonte: SIM 

 

6 -  REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A rede de saúde do Município é composta pela seguinte estrutura: 01 (uma) 

Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) Central Municipal de Regulação, 01 

(um)Centro de Processamento de Dados, 01 (uma)Vigilância em Saúde, 01 (uma) 

Vigilância Sanitária, 01 (uma) Vigilância Ambiental, 01 (uma) Vigilância 

Epidemiológica, Saúde do Trabalhador, 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde, 

Assistência Farmacêutica, 01 (um) Conselho Municipal de Saúde e NASF. 

 

6.1 – Secretaria MunicipaldeSaúde 

 

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela Gestão do órgão como 

um todo. A ela estão subordinadas todas as áreas de assistências, como a Atenção 

Básica, a Assistência Hospitalar, a Assistência Farmacêutica e Serviços 

Laboratoriais. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Título do Gráfico

2013 2014 2015 2016



 

Internamente a Secretaria possui os seguintes as seguintes áreas técnicas: 

Central Municipal de Regulação, Centro de Processamento de Dados.

 

Figura 3 - Estrutura Organizacional

 

6.2 – Central Municipalde

 

A Central de Regulação de 

Portaria 399/06 do MS, está sendo estruturada

Regulador, sendo elaborados protocolos e implementado um sistema de 

gerenciamento em saúde, avançando nas ferram

É através da Central de Regulação que as consultas especializadas e os 

procedimentos e exames de média e alta complexidade são agendados. 

A Central de Regulação também é responsável pelo agendamento do 

transporte de pacientes e Tratamento Fora Domicílio.
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Secretaria possui os seguintes as seguintes áreas técnicas: 

Central Municipal de Regulação, Centro de Processamento de Dados.
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Central Municipal de Regulação, Centro de Processamento de Dados. 

da Secretaria Municipal de Saúde 

, obedecendo à determinação da 

para se tornar um Complexo 

, sendo elaborados protocolos e implementado um sistema de 

entas de regulação e auditoria. 

É através da Central de Regulação que as consultas especializadas e os 

procedimentos e exames de média e alta complexidade são agendados.  

A Central de Regulação também é responsável pelo agendamento do 

REGULAÇÃO DE VAGAS VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA

VIGILÂNCIA SAÚDE DO 
TRABALHADOR

MUNICIPAL DE  SAÚDE



21 
 

Para realizar as atribuições, é feito um trabalho em conjunto com a central 

de Regulação da Regional de Cáceres e do Estado de Mato Grosso. 

 

 

 

FIGURA 4 - FLUXO DE FUNCIONAMENTO 
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6.3 – Centrode Processamentode Dados 

 

Responsável por todos os Sistemas de Informação que envolvem a 

Secretaria Municipal de Saúde referente à sua produção. 

Os programas que são de responsabilidade do Centro de Processamento de 

Dados são: SCNES, SIA, SIPNI, AIHS, SIHD, SISPRENATAL, BOLSA FAMILIA, 

SISPACTO, SARGSUS, SISREG, E-SUS, SINAN NET, SIM, SINASC, BPA, FPO. 

ETC. 
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A gestão da SMS também são atribuições do setor, como a elaboração de 

projetos, análise e adesão a novos programas do governo federal, bem como, 

coordenar elaboração de planos. 

 

6.4 – Vigilância emSaúde 

 

A Vigilância em Saúde é um conceito que se expressa no acompanhamento 

da saúde da população através de um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo, da coletividade e ambiental pela 

intervenção nos problemas que podem desencadeá-los. Seguindo uma das 

diretrizes do SUS que é a descentralização, o município tem assumido 

gradativamente as ações de vigilância em saúde, permitindo assim maior agilidade 

na identificação de doenças e outros fatores que possam comprometer a saúde dos 

indivíduos e do meio-ambiente. Tem como suas áreas de responsabilidade: 

Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, e Vigilância da 

Saúde do Trabalhador. 

 

6.5 – Vigilância Sanitária 

 

A Vigilância Sanitária é responsável por desenvolver 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 de 

prestação de serviços de interesse da saúde. (Lei Federal nº 8.080/90). 

O objeto de interesse da Vigilância Sanitária são os riscos sanitários 

decorrentes da produção, distribuição, comercialização e uso de bens de capital e 

de consumo e da prestação de serviços de interesse da saúde. A Vigilância 

Sanitária deve exercer também a fiscalização e o controle sobre o meio ambiente e 

os fatores que interferem na sua qualidade abrangendo os processos e ambientes 

de trabalho, habitação e de lazer. 

A Vigilância Sanitária de Glória D’Oeste - MT realiza fiscalização nos 

estabelecimentos comerciais, principalmente onde armazenam alimentos e nas 

unidades de saúde. Realiza ações educativas e preventivas em creches e escolas 

públicas, analisando água e alimentos consumidos e ensinando os profissionais a 

manuseá-los e acondicioná-los adequadamente. Quando é preciso, interdita 
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estabelecimentos, que funcionam de forma irregular, colocando em risco a saúde 

das pessoas. 

 

6.6 – Vigilância Ambiental  

 

Na área de Vigilância Ambiental em saúde, a atuação está voltada para 

agravos em que o meio ambiente representa fator de risco para a saúde, incluindo 

as zoonoses (em especial as transmitidas por vetores): intoxicações e acidentes por 

animais peçonhentos; e, também, para a vigilância de fatores ambientais que podem 

representar risco à saúde pública, como: a água para consumo humano, ar, solo, 

contaminantes ambientais e produtos perigosos. 

A responsabilidade do controle e monitoramento da qualidade da água é 

compartilhada entre o município e o estado, sendo que o município realiza 02 

amostras por mês e o estado realizaa análise da amostra coletada. Na ocorrência de 

amostras insatisfatórias a Vigilância Ambiental em parceria com a vigilância 

epidemiológica realiza ações corretivas necessárias para adequação do sistema de 

distribuição de água de acordo com legislação vigente. 

Em relação a Vigilância Ambiental da espécie canina, após uma ação da 

equipe da vigilância ambiental e também um aumento do número de reclamações 

em decorrência destes animaisobservamos grande número de animais com LTA. As 

ações de controle da população canina acometida com tal agravo são realizadas em 

parceria com o Escritório Regional de Saúde de Cáceres para diminuir os casos 

deste agravo com significativa melhora após realizadas tais ações. 

Visando o controle das doenças transmitidas pelo meio ambiente e por 

vetores como: insetos, ratos, morcegos, animais peçonhentos, entre outros, 

realizam-se ações de inspeções nos imóveis, terrenos e estabelecimentos de risco 

ambiental, com o objetivo de diagnosticar situações de risco e eliminá-los, estas 

inspeções são realizadas pela Equipe de Controle de endemias. Considerando que 

o município é infestado pelo mosquito Aedes Aegypti (Mosquito da Dengue) são 

priorizadas as ações de orientação, controle e eliminação do mosquito transmissor. 

Para o controle adequado destas ações são necessárias visitas bimestrais nos 

imóveis existentes. 

Entretanto, atualmente a equipe executora da vigilância ambiental vem 

realizando um brilhante trabalho de prevenção e educação em saúde, mutirões, 
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gincanas em parceria com outras secretarias tais como Secretaria de Obras, 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Educação entre outras.  

 

6.7 – Vigilância Epidemiológica 

 

A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar medidas de prevenção de doenças ou agravos (Lei Federal nº 

8080/90). 

A Vigilância Epidemiológica tem por missão conhecer o perfil dos agravos 

ocorridos no município, monitorando a ocorrência de agravos de notificação 

compulsória e buscando conhecer os fatores relacionados à sua ocorrência. A 

análise das informações referentes aos eventos vitais e o perfil de morbidade que 

subsidiam o planejamento e avaliação das ações em saúde com informações 

oportunas. Também, coordena as ações necessárias à prevenção e controle de 

doenças transmissíveis, identificando mudanças de comportamento das doenças e 

atuando de forma oportuna e coordenada na ocorrência de surtos ou surgimento de 

doenças inusitadas. 

É de responsabilidade da Vigilância Epidemiológica: Planejar, acompanhar, 

coordenar e organizar atividades de controle de doenças agudas e inusitadas, a 

vigilância dos óbitos maternos e infantis, a operacionalização do Programa de 

Imunizações, bem como a alimentação e gestão dos sistemas de informação 

vigentes. 

É imprescindível para o planejamento de ações na assistência o 

conhecimento do Perfil Epidemiológico, assim se faz necessária a criação de 

mecanismo de comunicação com os profissionais de saúde e gestores para nortear 

as ações e serviços de saúde do município. 

 

6.8 – Saúde do Trabalhador  

 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador é um dos componentes do Sistema 

Nacional de Vigilância em Saúde. Visa à promoção da saúde e a redução da 

morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que 
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intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de 

desenvolvimento e processos produtivos (Portaria GM/MS Nº 3.252/09).  

A especificidade de seu campo é dada por ter como objeto a relação da 

saúde com o ambiente e os processos de trabalho, abordada por práticas sanitárias 

desenvolvidas com a participação dos trabalhadores em todas as suas etapas.  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e 

sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e 

analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde 

relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, 

social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e 

avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los 

(Portaria GM/MS Nº 3.120/98).  

No município de Glória D’Oeste, as ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador são desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica. 

 

 7 -   ATENÇÃO BÁSICA   

 

Atenção Primária Municipal desenvolve ações de saúde individuais e coletivas 

que englobam a Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Reabilitação. 

A Atenção Primária tem a Estratégia Saúde da Família como estruturante 

para sua organização, tendo como principal desafio promover a reorientação do 

modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. A equipe atua com ações de 

promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos 

mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.  

As Unidades de Saúde são responsáveis pela manutenção dos programas 

da Atenção Básica, tais como, hipertensos e diabéticos, pré-natal, puericultura, 

Bolsa Família na Saúde, notificação de Agravos, vacinação, educação em saúde, 

saúde mental/Tabagismo.Os casos que a atenção básica não consegue solucionar 

são encaminhados para central de regulação do município e os casos de urgência e 

emergência são encaminhados ao hospital municipal. 

O município de Glória D’Oeste conta atualmente com 02 (duas) equipes de 

Saúde da Família, com 100% de cobertura. As duas possuem equipes de saúde 

bucal. 
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7.1 – Assistência   Farmacêutica  

 

A Assistência Farmacêutica é composta por uma farmácia centralizada na 

UBS de Glória D’Oeste. 

A Assistência Farmacêutica engloba em um ciclo logístico (aquisição, 

programação, armazenamento, distribuição e dispensação) cabendo ao 

farmacêutico responsável prestar uso de medicamentos de forma racional.                                                  

A aquisição de medicamentos é baseada na Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUME), que se apoia nos instrumentos legais do SUS: Portara GM/MS nº 

3916/98  que estabelece a Política Nacional de Medicamentos , a Resolução CNS nº 

338/04 que aprova a Política Nacional  de Assistência Farmacêutica, Lei nº 

12.401/11 que estabelece que a dispensação de medicamentos no âmbito do SUS  

deve seguir as relações instituídas pelo gestor local. A REMUME é composta por 

medicamentos da Atenção Básica, Medicamentos Estratégicos. 

          Na farmácia de Auto Custo à aquisição dos medicamentos é baseado nos 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de cada situação clínica específica e os 

que não são contemplados pela farmácia de auto custo é montado um processo via 

judicial.  

 

7.2 - Conselho Municipal de Saúde  

 

 O Conselho Municipal de Saúde- CMS é um órgão colegiado de caráter 

permanente, deliberativo, consultivo e normativo. É formado por membros titulares e 

suplentes, considerando a paridade de 50 % de entidades de usuários, 12,5% de 

gestores e 12,5 % de prestadores de serviços na área da saúde.  Os conselheiros 

são eleitos e realizam reunião mensal ordinária e extraordinária, quando necessário.   

A participação social na formulação e no controle da política de saúde é uma 

inovação institucionalizada pelo SUS sob a forma de conferências e conselhos de 

saúde. As conferências e conselho de saúde são espaços institucionais de 

participação social e gestão compartilhada.  

Princípio fundamental do SUS, assegurado na Constituição e nas Leis 

Orgânicas da Saúde (8.080/90 e 8.142/90). 
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O Conselho Municipal de Saúde funciona desde o ano de sua criação em 22 de 

Fevereiro de 1993 com reuniões ordinárias mensais, sendo composto paritariamente 

por representantes do poder público, prestadores de serviço de saúde, 

trabalhadores da área de saúde e usuários. 

O conselho não possui sede própria e está orçado dentro da secretaria 

municipal de saúde. Todas as decisões do Conselho Municipal geram resoluções. 

O município tem o serviço de ouvidoria implantado atualmente. 

 

7.3 – Plano Municipal de Saneamento Básico  

 

         O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um instrumento de 

planejamento e gestão participativa que estabelece as diretrizes para a prestação 

dos serviços públicos de saneamento e deve atender aos princípios estabelecidos 

na Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. 

O PMSB traça os caminhos para a melhoria das condições de saúde, 

qualidade de vida e o desenvolvimento local comprometido com a conservação dos 

recursos naturais, em especial da água e do solo. 

O Plano deve abranger todos os quatro componentes do Saneamento Básico: 

• Abastecimento de água; 

• Esgotamento sanitário; 

• Limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos. 

Outro aspecto importante, previsto na legislação brasileira, é o controle social. O 

que será garantido por meio da Mobilização Social, que deve ocorrer em todas as 

etapas do PMSB. Seja na elaboração, aprovação, execução, avaliação e ou na 

revisão do Plano, que deve ser feita a cada quatro anos. 

A existência do PMSB é condição para que o município receba recursos da 

União destinados a serviços de saneamento básico. Esta regra busca a valorização 

do planejamento e do controle social e consequentemente do bom uso dos recursos 

públicos.Uma vez concluído e aprovado, o PMSB passa a ser a referência de 

desenvolvimento para o município, pois ficam estabelecidas as diretrizes para o 

saneamento básico e fixadas as metas de cobertura e atendimento com os serviços. 

 

7.4 -NASF  
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Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo 

Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção 

Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a 

resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.  

Atualmente regulamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, 

configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com 

as equipes de Saúde da Família (ESF), as equipes de atenção básica para 

populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o 

Programa Academia da Saúde.  

Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, 

possibilita o atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de 

Saúde como nas visitas domiciliares, permite a construção conjunta de projetos 

terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde 

de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser Inter setoriais, 

com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde. 

A equipe do NASF é composta por 01 (uma) psicóloga, 01 (uma) 

fonoaudióloga, 01 (uma) fisioterapeuta e 01 (uma) nutricionista. 

 

7.5 – Indicadores de Saúde  

 

Os indicadores de Saúde são fundamentais no processo de planejamento, 

pois é por meio deles que se monitora e avalia os serviços de saúde do município. 

Além disso, eles também servem para: 

• Embasar a análise crítica dos resultados obtidos; 

• Auxiliar no processo de tomada de decisão; 

• Contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais; 

• Analisar comparativamente o desempenho do município em relação a outros; 

No ano de 27 foram definidos 23 indicadores a serem pactuados pelos entes 

federados. 

Os Indicadores Universais expressam o acesso e a qualidade da organização 

em redes, além de considerar os indicadores epidemiológicos de abrangência 

nacional e desempenho do sistema (IDSUS), sendo de pactuação comum e 

obrigatória nacionalmente; 
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Os indicadores específicosexpressam as características epidemiológicas 

locais e de organização do sistema e de desempenho do sistema (IDSUS), sendo de 

pactuação obrigatória quando forem observadas as especificidades no território. 

Os indicadores estão organizados em 10 (dez) diretrizes, porém, nem todas 

as diretrizes possuem indicadores, desse modo listamos abaixo as diretrizes que 

possuem indicadores para serem pactuados: 

Diretriz 1 – Garantia do acesso da população a serviços de qualidades, com 

equidade e em tempo adequados ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção especializada. 

Diretriz 2 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança, 

com ênfase nas áreas de populações de maior vulnerabilidade. 

Diretriz 3 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no 

enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 

Diretriz 4 – Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos 

portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e 

fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

Diretriz 5– Implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 

com observância às práticas de saúde e às medicinas tradicionais, com controle 

social, garantindo o respeito às especificidades culturais. 

Diretriz 6 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio 

das ações de promoção e vigilância em saúde. 

Diretriz 7 –Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Diretriz 8 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, 

valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores dos SUS. 

Diretriz 9 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de 

relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com 

foco em resultados, participação social e financiamento estável. 

Diretriz 10 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração 

de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

 Os entes federados que ainda não assinaram o Coap deverão realizar o 

processo de pactuação de Diretrizes, Metas e Indicadores, conforme o fluxo previsto 

na Resolução CIT nº 5, de 19 de julho de 2013 registrando as metas anualmente no 

aplicativo SISPACTO, disponibilizado pelo Ministério da Saúde no endereço 

eletrônico. 
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8 - RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE PÚBLICA

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Vínculos / Quantidade

Municipal

Efetivo 

 

Contra

tado

Nível Superior  

Clínico Geral - 

Médico (PSF) 1 

Enfermeiro 2 

Enfermeiro (PSF) 2 

Odontólogo 2 

Nutricionista 1 

Bioquímico 20 horas 1 

Fisioterapeuta 1 

Psicólogo - 

Fonoaudiólogo 1 

RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE PÚBLICA 

RECURSOS HUMANOS 

Vínculos / Quantidade 

Municipal Estadual Federal 

Contra 

tado 

 

Outros 

 

Efetivo 

 

Contra 

tado 

 

Outros 

 

Efetivo 

 

Contra 

tado 

 

       

- -     01 

- -      

- -      

- -      

1 -      

- -      

- -      

- -      

1 -      

       

31 

Total 

Outros Efetivo 

 

Contra 

tado 

Outros 

    

  01  

 01   

 02   

 02   

 02 01  

 01   

 01   

    

  01  

 01   
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RECURSOS HUMANOS 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Vínculos / Quantidade 

Municipal Estadual Federal Total 

Efetivo 

 

Contra 

tado 

 

Outros 

 

Efetivo 

 

Contra 

tado 

 

Outros 

 

Efetivo 

 

Contra 

tado 

 

Outros Efetivo 

 

Contra 

tado 

Outros 

Nível Médio             

Ag. Vig. Sanitária 1         01   

Ag. Vig. Ambiental  2         02  

Técnico de Enfermagem (PSF) 8         08   

Auxiliar Enfermagem (PSF) 2         02   

Téc. Contabilidade 1         01   

Agente Administrativo 2         02   
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9 -REDE FÍSICA INSTALADA 

9.1 - Unidades Prestadoras de Serviços de Saúde: 

Unidades Pública Privada Outras Total 

Central de Regulação de Serviços de saúde 01   01 

Clínicas Médicas 02   02 

Clínica de Fisioterapia e Reabilitação 01   01 

Consultórios Odontológicos 02   02 

Consultórios Nutricionista 01   01 

Consultórios Psicológicos 01   01 

Farmácia 01   01 

Laboratório de Análises Clínicas  01  01 

Secretaria de Saúde 01   01 

Unidades Básicas de Saúde - UBS 02   02 

Unidade Descentralizada de Reabilitação - UDR 01   01 

Unidade de Vigilância em Saúde 01   01 

NASF 01   01 

Fonte: SCNES e Prefeitura Municipal 
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9.2 -Principais Equipamentos Existentes na Rede de Serviços Públicos 

 

Tipo 

 

Total 

Existente 

Disponível no SUS  

Observações Próprio Contratado Danificado Em 
condições de 

uso 

Em 
manutenção 

Existente e 
não utilizado 

Unidade Móvel 
Terrestre/Ambulância 

4 4 - - 4 - -  

Unidade 
Móvel/Ônibus 

1 1   1    

Veículos 2 2   2    

Eletrocardiograma 1 1   1    

Aferidor de pressão  8 8   8    

Reanimador pulmonar 
- AMBU 

1 1   1    

Respirador- ventilador -        

Outros 03    03    

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde 

 

 



35 
 

 

10 – REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

10.1 – Funcionamento das Unidades de Saúde Pública 

Unidades em 

Funcionamento no 

Município 

Dias/Semana Horários de 

Funcionamento 

Atividades Desenvolvidas 

Estratégia de Saúde da 

Família I 

Segunda a Sexta 07:00h às 11:00h 

13:00h às 17:00 

Consultas Médias e de Enfermagem, curativos, aferição 

de pressão, glicemia, atividades de grupos de risco. 

Estratégia de Saúde da 

Família II 

Segunda a Sexta 07:00h às 11:00h 

13:00h às 17:00 

Consultas Médias e de Enfermagem, curativos, aferição 

de pressão, glicemia, atividades de grupos de risco. 

Central de Regulação Segunda a Sexta 07:00h às 11:00h 

13:00h às 17:00 

Agendamento de Consultas e Exames especializados. 

Secretaria Municipal de 

Saúde 

Segunda a Sexta 07:00h às 11:00h 

13:00h às 17:00 

Gestão, serviços de Vigilância em Saúde, 

Processamento de Dados. 

Unidade Descentralizada 

de Reabilitação 

Segunda a Sexta 07:00h às 11:00h 

13:00h às 17:00 

Atendimento de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia 

e Nutrição. 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde 
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10.2 - Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde CISOMT 

Serviços  

Consorciados 

Quantidade / Ano 

Realizadas 2016 

Localização da Prestação  

de Serviços 

Exame de Ultrassonografia 271 Mirassol D’Oeste – MT / Cáceres - MT 

Exame de Endoscopia 13 Cáceres - MT 

Exame de Eletroencefalograma 1 Cáceres - MT 

Exame de Videolaringoscopia 24 Cáceres - MT 

Exame de Doppler 13 Cáceres - MT 

Cirurgia de Varizes 2 Cáceres - MT 

Cirurgia de Catarata 2 Cuiabá - MT 

Cirurgia de Pterígio 1 Cuiabá - MT 

Cirurgia de Otorrino 2 Cuiabá - MT 

Cirurgia de Adenoamigdalectomia 1 Cuiabá - MT 

Cirurgia de Amidalectomia 1 Cuiabá - MT 

Cirurgia de Septoplastia 3 Cuiabá - MT 

Consulta com Cardiologista 120 Mirassol D’Oeste - MT 

Consulta com Dermatologista 66 Cáceres - MT 

Consulta com Urologista 33 Cáceres - MT 

Consulta com Endocrinologista 58 Cáceres - MT 
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Consulta com Ginecologista 59 Cáceres - MT 

Consulta com Gastroendrocrinologista 34 Cáceres - MT 

Consulta com Ortopedista 96 Cáceres – MT / São José dos Quatro Marcos - 
MT 

Consulta com Oftalmologista 138 Cáceres – MT / São José dos Quatro Marcos - 
MT 

Consulta com Cirurgião Geral 6 Cáceres - MT 

Consulta com Cirurgião Geral / Varizes 6 Cáceres - MT 

Consulta com Cirurgião Vascular 47 Cáceres - MT 

Consulta com Psiquiatra 13 Cáceres - MT 

Consulta com Neurologista 69 Cáceres - MT 

Consulta com Pediatra 29 Cáceres - MT 

Consulta com Proctologista 8 Cáceres - MT 

Consulta com Otorrinolaringologista 86 Cáceres – MT / Cuiabá - MT 

Consulta com Nefrologista 16 Cáceres - MT 

Consulta com Retinólogo  2 Cuiabá - MT 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde 
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10.3 -  Assistência Hospitalar Contratualidade (Oferta) 

Nome da Unidade 
 

     Especialidade NATUREZA 
Pública Filantrópica Privado 

Hospital Regional – Cáceres Urgência/Emergência 1   
Hospital são Luiz - Cáceres Clínica Médica e 

Obstetrícia  
 1 1 

Hospital Bom Samaritano - 
Cáceres 

Dermatologia e 
Pneumologia  

 1  

Hospital Samuel Greve – 
Mirassol D’Oeste 

Clinica Geral   1 

 
1 - Existe uma Comissão constituída para acompanhamento e avaliação dos serviços privados contratualizados? 
 (  ) Sim       ( ) Não 
2 - Se positivo, qual a periodicidade desta revisão contratual? 

3 - Existe um trabalho de supervisão in loco da equipe, na unidade contratualizada? (  ) Sim       ( ) Não 

4 - Se positivo, qual a periodicidade desta supervisão, e se há emissão de relatórios?  

5 – Considerando a contratualização, quais as dificuldades do município na formalização dos contratos. 
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10.4 -  Número de Consultórios por Especialidades (oferta) 

DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTÓRIOS POR ESPECIALIDADES 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
IO

S
 

Rede de Serviços Vinculados ao SUS Rede de serviços não 
Conveniados 

Rede Ambulatorial Mun Est Fed Filan Priv Total Privado Total 
Médico 02     02   
Odontológico 02     02   
Ortopedia/Traumatologia 00     00   
Fonoaudióloga 01     01   
Fisioterapeuta 01     01   
Enfermagem 02     02   
Nutricionista 01     01   
Psicóloga 01     01   

Fonte: Secretaria de Saúde 

10.5 Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapia – SADT (oferta) 

REDE DE SERVIÇOS DE APOIO, DIAGNOSTICO E TERAPIA 

SERVIÇOS PÚBLICOS PRIVADOS 

Eletrocardiograma 01  

Fisioterapia e Reabilitação 01  

Fonte: SCNES e Prefeitura Municipal 
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10.6 – Rede de Assistência Farmacêutica 
 

Unidades Público Privado 

   

Farmácias Privadas ---------------------------------------------------- 02 

Farmácias Públicas:   

- Farmácia da Atenção Básica 01 00 

 

10.7 – Sistema Hórus 

Situação do Sistema Hórus no município. 

Implantado Sim ( X )    Não ( )  

Técnico Capacitado Sim (X)  Não ( ) 

Situação Atual do Sistema: Implantado e em pleno funcionamento. 

 

10.8 -Informações sobre Nascimentos 

Condições 2013 2014 2015 2016 

Total Total Total Total 

Número de nascidos vivos 36 28 21 32 

Com prematuridade 1    
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Partos Cesáreos 27 26 18 22 

Mães de 15-19 anos 7 6 2 4 

Mães de 10-14 anos 2    

Mães com 4 a + consultas de pré-natal 9 15 8 7 

Mães com 7 e + consultas de pré-natal 26 13 13 25 

Com baixo peso ao nascer (total) <2500g. 2 2 1  

Mães com 1 a 3 consultas de pré-natal 1    

Fonte: SINASC 

11 – PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1 - Número de Equipes e Cobertura Populacional: ACS, Saúde da Família, Saúde Bucal, NASF, ACSR. 

Tipos de Equipe 

Anos 

2013 2014 2015 2016 

Nº. ACS 08 08 08 08 

Cobertura Populacional  ACS 100% 100% 100% 100% 

Nº. ESF 01 01 01 01 

Cobertura Populacional ESF 100% 100% 100% 100% 

Nº. ESB 01 01 01 01 

Cobertura Populacional ESB 100% 100% 100% 100% 
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Nº. NASF 00 00 00 01 

Cobertura Populacional NASF    100 

Fonte: SCNES 

11.2 - Cobertura Vacinal (%)  
 

Imunobiológicos 2015 2016 

BCG (BCG) - < 1 ano 102,90% 100,00% 

Contra Febre Amarela (FA) - < 1 ano 44,12% 65,52% 

Contra Hepatite B (HB) - < 1 ano 79,41% 96,55% 

Oral Contra Poliomielite (VOP) - < 1 ano 82,35% 103,45% 

Tetravalente Bacteriana(DTP/Hib) (TETRA) - < 1 ano 29,41% 86,21 

Tríplice Viral (SCR) - 1 ano 73,53% 117,24% 

Oral Contra Poliomielite (1ª etapa) 1 - 4 anos 82,35% 103,45% 

Oral Contra Poliomielite (2ª etapa) 1 - 4 anos 32,50% 7,50% 

Contra Influenza (INF) 103,63% 94,37% 

Pentavalente 79,41% 96,55% 

Oral de Rotavírus 96,07% 110,34% 

Tetraviral 29,41% 86,21% 
 

Fonte: SIPNI (http://sipni.datasus.gov.br) 
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12 - CONDIÇÕES SÓCIO SANITÁRIAS 

12.1 - Abastecimento de Água nos Anos de 2012 a 2015 

Abastecimento de Água 2012 2013 2014 2015 

Rede Geral Pública 580 585 585 587 

Poço ou Nascente 241 241 246 246 

Outra Forma 35 35 30 30 

Fonte: E-SUS 

12.2 -Instalação Sanitárianos Anos de 2012 a 2015 

Instalação Sanitária 2012 2013 2014 2015 

Sistema de Esgoto - - - - 

Fossa 829 832 832 837 

Céu Aberto 01 01 01 01 

Fonte: E-SUS 

12.3 - Coleta Publica de Lixo nos Anos de 2012 a 2015 

Coleta de Lixo 2012 2013 2014 2015 

Coleta Pública 605 605 605 605 
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Queimado/Enterrado 228 228 228 228 

Céu Aberto 1 1 1 1 

Fonte: E-SUS 

13 – RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE 

13.1 – Indicadores de Saúde (Fonte SIOPS). 

 Indicador 2013 2014 2015 2016 

1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município. 3,38 % 8,39 % 5,04 % 4,72 % 

1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total 
do município. 

87,68 % 76,66 % 80,52 % 86,81 % 

1.3 Participação % das transferências para a Saúde (SUS) no total de 
recursos transferidos para o município. 

11,36 % 5,00 % 3,99 % 11,54 % 

1.4 Participação % das transferências da União para a Saúde no total 
de recursos transferidos para o município. 

51,46 % 87,60 % 82,98 % 43,33 % 

1.5 Participação % das transferências da União para a Saúde (SUS) no 
total de transferências da União para o município. 

10,08 % 6,75 % 5,32 % 8,46 % 

1.6 Participação % das receitas de Impostos de transferências 
Constitucionais e Legais na receita total do município. 

79,59 % 80,94 % 75,55 % 64,93 % 

2.1 Despesa total com a saúde R$/hab., sob a responsabilidade do 
município por habitante. 

R$ 790,90 R$ 664,59 R$ 683,86 R$ 893,97 
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2.2 Participação das despesas com o pessoal na despesa total com a 
saúde.  

47,33 % 58,05 % 56,05 % 52,66 % 

2.3 Participação das despesas com medicamentos na despesa total 
com a saúde. 

5,99 % 6,27 % 2,19 % 2,29 % 

2.4 Participação das despesas com serviços de terceiros – pessoa 
jurídica na despesa total com a saúde. 

9,44 % 10,09 % 10,35 % 7,74 % 

2.5 Participação das despesas com investimento na despesa total com 
a saúde. 

3,54 % 1,35 % 1,40 % 7,63 % 

3.1 Participação da transferência para a saúde em relação à despesa 
total do município. 

44,79 % 25,82 % 1,97 % 65,59 % 

3.2 Participação da receita própria aplicada em saúde conforme a 
LC141/2012 

15,86 % 15,19 % 98,03 % 15,71 % 

Fonte: SIOPS 

13.2 -  Receitas Recebidas da União para a Saúde 

 

Especificação 
Ano 

2013 2014 2015 2016 

PAB FIXO 83.128,84 86.828,04 80.947,27 94.063,71 

Saúde da Família – SF 128.340,00 92.282,00 48.000,00 52.000,00 
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Saúde Bucal – SB 40.140,00 36.795,00 40.140,00 43.485,00 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS 98.168,00 88.720,00 105.101,10 126.656,01 

NASF   16.000,00 104.000,00 

Assistência Farmacêutica Básica  14.889,93 16.243,56 14.889,93 18.950,82 

Teto municipal de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 44.759,94 38.609,06 40.685,21 39.785,64 

Piso fixo de vigilância em saúde PFVS 30.325,06  26.864,14 15.002,13 

Piso fixo em vigilância sanitária – parte FNS     

Piso fixo em vigilância sanitária – parte ANVISA     

PVVS – Programa de qualificação das ações de vigilância em saúde    3.974,42 

Agente de Combate a Endemias – ACE  27.232,14   

Incentivos Pontuais da vigilância     5.000,00 

Investimentos 45.792,89   221.130,00 

Outros 73.600,00  71.310,51 19.800,00 34.600,00  

Total 559.144,66 458.020,61 392.427,65 758.647,73 

Fonte: SIOPS 
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13.3 - Receitas Recebidas do Estado  

Especificação 
Ano 

2013 2014 2015 2016 

Saúde da Família – SF 37.313,68 23.020,53 27.214,59 67.308,28 

Saúde Bucal – SB 19.095,06 8.430,56 9.887,02 1.521,08 

Assistência Farmacêutica Básica 3.627,90 2.575,37 8.142,94 4.221,82 

PAICI – Consórcio    457.823,08  18.141,1 10.886,76 

Vigilância em Saúde    100.687,04 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar     

Outras 11.266,75 30.825,48 17.126,20 1.317,40 

TOTAL 529.126,47 64.851,94 80.511,87 185.942,38 
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13.4 – Previsão Das Receitas Da Saúde - 2018-2021 

13.4.1 - Receitas Previstas da Saúde - 2018 

Fontes de Recursos 

 

(Bloco de financiamento) 

Transferência fundo a fundo Outros Recursos 
próprios 

Total 

 

Federal 

 

Estadual 

Atenção Básica 758.000,00 102.500,00  1.414.600,00 2.275.100,00 

Média e Alta complexidade Hospitalar e Ambulatorial 65.000,00 20.000,00  229.000,00 314.000,00 

Assistência Farmacêutica 18.000,00 9.000,00  107.000,00 134.000,00 

Vigilância em Saúde 39.000,00   38.000,00 77.000,00 

Gestão do SUS      

Outros     130.000,00 130.000,00 

Próprio Municipal      

TOTAL GERAL 880.000,00 131.500,00  1.918.600,00 2.930.100,00 
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13.4.2 – Receitas Previstas da Saúde – 2019 

Fontes de Recursos 

 

(Bloco de financiamento) 

Transferência fundo a fundo Outros Recursos 
próprios 

Total 

 

Federal 

 

Estadual 

Atenção Básica 813.500,00 106.600,00  1.523.180,00 2.443.280,00 

Média e Alta complexidade Hospitalar e Ambulatorial 68.000,00 20.000,00  247.500,00 335.500,00 

Assistência Farmacêutica 20.000,00 10.000,00  115.000,00 145.000,00 

Vigilância em Saúde 40.000,00   40.000,00 80.000,00 

Gestão do SUS      

Outros     142.000,00 142.000,00 

Próprio Municipal      

TOTAL GERAL 941.500,00 136.600,00  2.067.680,00 3.145.780,00 
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13.4.3 – Receitas Previstas da Saúde - 2020 

Fontes de Recursos 

 

(Bloco de financiamento) 

Transferência fundo a fundo Outros Recursos 
próprios 

Total 

 

Federal 

 

Estadual 

Atenção Básica 858.500,00 109.650,00  1.600.760,00 2.568.910,00 

Média e Alta complexidade Hospitalar e Ambulatorial 70.000,00 22.000,00  263.000,00 355.000,00 

Assistência Farmacêutica 22.000,00 11.000,00  125.000,00 158.000,00 

Vigilância em Saúde 44.000,00   43.000,00 87.000,00 

Gestão do SUS      

Outros     152.000,00 152.000,00 

Próprio Municipal      

TOTAL GERAL 994.500,00 142.650,00  2.183.760,00 3.320.910,00 
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13.4.4 – Receitas Previstas da Saúde – 2021 

Fontes de Recursos 

 

(Bloco de financiamento) 

Transferência fundo a fundo Outros Recursos 
próprios 

Total 

 

Federal 

 

Estadual 

Atenção Básica 916.000,00 114.700,00  1.669.948,00 2.700.648,00 

Média e Alta complexidade Hospitalar e Ambulatorial 75.000,00 25.000,00  277.000,00 377.000,00 

Assistência Farmacêutica 25.000,00 12.000,00  135.000,00 172.000,00 

Vigilância em Saúde 45.000,00   45.000,00 90.000,00 

Gestão do SUS      

Outros     164.000,00 164.000,00 

Próprio Municipal      

TOTAL GERAL 1.061.000,00 151.700,00  2.290.948,00 3.503.648,00 

 

13.4.5. Resumo Das Receitas Da Saúde – 2018-2021 (todas as fontes) 

2018 2019 2020 2021 TOTAL 

2.930.100,00 3.145.780,00 3.320.910,00 3.503.648,00 12.900.438,00 
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14 - PREVISÃO DAS DESPESAS COM SAÚDE 

14.1 – Despesas da Saúde por Sub Função – 2018-2021 

Sub Função Anos Total 

2018 2019 2020 2021  

Administração Geral (122) 130.000,00 142.000,00 152.000,00 164.000,00 588.000,00 

Assistência Básica (301) 2.275.100,00 2.443.280,00 2.568.910,00 2.700.648,00 9.987.938,00 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302) 314.000,00 335.500,00 355.000,00 377.000,00 1.381.500,00 

Suporte Profilático e Terapêutico (303) 134.000,00 145.000,00 158.000,00 172.000,00 609.000,00 

Vigilância Sanitária (304) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 

Vigilância epidemiológica (305) 65.000,00 68.000,00 75.000,00 78.000,00 286.000,00 

TOTAL GERAL 2.930.100,00 3.145.780,00 3.320.910,00 3.503.648,00 12.900.438,00 

Fonte: Plano Plurianual 2018-2021 

14.2 - Despesas com Saúde por Natureza da Despesa – 2018-2021 

Natureza da Despesa 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

DESPESAS CORRENTES 2.679.100,00 2.839.280,00 2.993.910,00 3.156.648,00 11.653.938,00 

Pessoal e Encargos Sociais 1.574.000,00 1.681.000,00 1.784.000,00 1.870.000,00 6.909.000,00 

Juros e Encargos da divida       
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Outras despesas correntes 1.090.100,00 1.158.280,00 1.209.910,00 1.286.648,00 4.744.938,00 

      

DESPESAS DE CAPITAL 266.000,00 306.500,00 327.000,00 347.000,00 1.246.500,00 

Investimentos 266.000,00 306.500,00 327.000,00 347.000,00 1.246.500,00 

Inversões Financeiras      

Amortização da divida       

TOTAL GERAL 2.930.100,00 3.145.780,00 3.320.910,00 3.503.648,00 12.900.438,00 
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15 – GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A Gestão do Trabalho no SUS é uma política que trata das relações de 

trabalho a partir de uma concepção na qual a participação no trabalho é fundamental 

para a efetivação e eficiência do Sistema Único de Saúde. 

O Trabalhador de Saúde neste contexto precisa ser percebido como o 

agente público dotado da capacidade de transformar o seu ambiente e não 

simplesmente como recurso humano da SMS. 

O trabalho precisa ser enxergado como um processo onde a criatividade, as 

trocas de experiências, o compartilhamento de responsabilidades, comprometimento 

e enriquecimento de saberes sejam princípios para a melhoria do ambiente de 

trabalho. 

A partir do exposto a gestão do trabalho precisa de melhoria em alguns 

pontos como a implementação a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora e também do Plano de Cargos, Carreira e Salários da Saúde, que está 

em processo de discussão. 

A educação em Saúde, conforme a Política Nacional de Educação 

Permanente, é um processo onde as ações de educação são baseadas na 

problematização do processo de trabalho em saúde e que objetiva fazer a 

transformação nas práticas dos profissionais no ambiente de trabalho, se 

referenciando nas necessidades de saúde da população. 

Nesse sentido, a Educação Permanente em Saúde no município se encontra 

num processo de melhoria que consta neste documento, com o objetivo de melhorar 

as condições de estudo para que os profissionais possam se capacitar. 

Esta melhoria visa aproveitar tanto oportunidades de formação presencial 

que na maioria das vezes são oriundas do Plano de Ação Municipal de Educação 

Permanente em Saúde (PAMEPS) e do Plano de Ação Regional de Educação 

Permanente em Saúde(PAREPS), quanto oportunidades de plataformas que 

oferecem capacitações no formato EaD, tais como, AVASUS, UNASUS, 

TELESSAÚDE, UNIVERSUS, entre outros. 

Enfim, tanto a Gestão do Trabalho quanto a Educação Permanente precisam 

de melhorias que estão sendo programadas para a realizadas nos próximos anos. 
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16 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE E 

GESTÃO. 

 

Quanto a inovação a Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado em 

diversas vertentes, algumas, já estão em execução e outras estão em fase de 

implantação conforme o disposto a seguir: 

1. Aprimoramento da rede de Internet da SMS: A velocidade foi melhorada de 1 

Megabyte para 5 Megabytes e a estrutura de rede foi toda cabeada para o 

melhor aproveitamento do sinal via rádio, onde todas as unidades de saúde do 

município recebem sinal próprio de internet via rádio. 

2. Implantação do e-SUS-AB: as 02 ESF do município encontram-secom o 

sistema implantado e com o Prontuário Eletrônico do Cidadão em funcionamento. 

As equipes foram treinadas e todos os profissionais tem condições de 

operacionalizar o sistema, melhorando assim a qualidade do atendimento dos 

pacientes. 

3. Aquisição de computadores: Devido a implantação do e-SUS ABe de outros 

sistemas como o SI-PNI as ESF estão devidamente informatizadas. 

4. Telessaúde: O serviço encontra-se implanto e em uso regularmente. 

5. Hórus: Possui profissionais capacitados e o software está implantado e em pleno 

funcionamento. 

6. Capacitação Profissional: Os profissionais são incentivados afazer 

capacitações disponíveis em formato EaD, porém ainda se encontra dificuldades 

para a realização das mesmas, por isso, a Educação em Saúde é uma das 

diretrizes deste PMS. 
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17 - DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

 

17.1 - Problemas de Saúde 

O município de Glória D’Oeste enfrenta diversos problemas de saúde, o que 

não é diferente em outros municípios do Estado. Abaixo, são listados os principais 

problemas em sua ordem de prioridade para resolução, com suas causas e 

consequências: 

 

a) Elevada morbidade hospitalar por doenças do aparelho circulatório, Causas 

Sensíveis a Atenção Básica, no período 

 

2012 a 2015: 

Causas: Baixa eficácia da Atenção Básica devido ao grandequantitativo de 

atendimento de demanda espontânea e de urgência e emergência nas ESFs. 

Consequências: Grande número de Internações por doenças doaparelho 

circulatório. 

 

b) Elevada taxa de mortalidade prematura da população de 30 a 69 anos no 

período de 2012 a 2015. 

Causas: Baixa eficácia da Atenção Básica, dificuldade em que ospacientes 

mantenham as recomendações dos tratamentos. Consequências: Grande número 

de óbitos prematuros. 

 

c) Falta de medicação do Componente Básico do RENAME na Farmácia 

Municipal: 

Causas: Irregularidade nos repasses do Governo do Estado deMato Grosso. 

Consequências: População com acesso irregular a medicaçõesdo Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica. 

 

d) Falta de Ações que promovam a capacitação permanente dos profissionais 

de Saúde: 

Causas: Falta de normativas para incentivar a capacitaçãopermanente dos 

profissionais 

Consequências: falta de oportunidade de capacitação. 
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e) Falta de Plano de Gerenciamento de Tecnologias. 

Causas: Equipamentos não tem período de manutençãoestipulado. 

Consequências: Falhas na manutenção dos equipamentos. 

 

17.2 – Diretrizes do Plano Municipal de Saúde 

 

A seguir são apresentadas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde com 

seus objetivos, ações estratégicas, responsáveis, prazos e metas: 

 

1. 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. 

Meta: menor que 04. 

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

Meta: 100%. 

3. Proporção de registro de óbitos com causa básica definida. 

Meta: 95%. 

4. Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação 

para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), 

Pneumocócica 10- valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª 

dose) - com cobertura vacinal preconizada. 

Meta: 95%. 

5. Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 

encerrados em até 60 dias após notificação. 

Meta: 60%. 

6. Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos 

das coortes. 

Meta: 100%. 

7.  Número de casos autóctones de malária. 

Meta: 0. 

8. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. 

Meta: 0. 

9. Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. 

Meta: 0. 
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10. Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo 

humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez. 

Meta: 55%. 

11. Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 

anos na população residente de determinado local e a população da mesma 

faixa etária. 

Meta: 0,6. 

12. Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres 

de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da 

mesma faixa etária. 

Meta: 0,6. 

13. Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. 

Meta: 25%. 

14. Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 

anos. 

Meta: 20%. 

15. Taxa de mortalidade infantil. 

Meta: 1. 

16. Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. 

Meta: 0. 

17. Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. 

Meta: 100%. 

18. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do 

Programa Bolsa Família (PBF). 

Meta: 80%. 

19. Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica. 

Meta: 100%. 

20. Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de 

Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano. 

Meta: 100%. 

21. Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção 

Básica. 
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Meta: Não se aplica. 

22. Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis 

visitados para controle vetorial da dengue. 

Meta: 4. 

23. Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de 

agravos relacionados ao trabalho. 

Meta: 100%. 

24. Proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar com 

confirmação laboratorial. 

Meta: 90%. 

25. Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de 

tuberculose. 

Meta: 100%. 
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18 – PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Em todo planejamento é necessário um processo de avaliação e o 

monitoramento periódico. Esse processo tem por objetivo analisar se as ações 

planejadas estão acontecendo e se as mesmas estão alcançando as metas 

projetadas. 

Nessa direção, é preciso constantemente estar acompanhando e avaliando as 

diretrizes propostas por meio dos indicadores que elas se propõem melhorar. 

Isto permite que a Gestão e os órgãos que compõem a Secretaria Municipal 

de Saúde em conjunto com a participação social possam, caso necessário, 

redirecionar as ações planejadas, suprimindo ou implementando ações no Plano 

Municipal de Saúde. Além disso, a execução do Plano será acompanhada por meio 

das Programações Anuais de Saúde e dos Relatórios de Gestão: Quadrimestrais e 

Anuais. 

Desse modo, são apresentados a seguir as Diretrizes do Plano Municipal de 

Saúde em conjunto com os indicadores que serão a base principal para o 

monitoramento e avaliação: 

 

18.1 -Aprimoramento Da Política De Atenção Básica No Município. 

 

Objetivos: Aumentar a eficácia da Atenção Básica 

Esta diretriz visa o aumento da eficácia e ao mesmo tempo da qualidade da 

Atenção Básica, por meio da PNAB e ao mesmo tempo do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ. Para o monitoramento e 

avaliação serão utilizados os indicadores tanto do Sistema de Pactuação dos 

Indicadores de Saúde – SISPACTO quanto os indicadores do PMAQ listados abaixo. 

 

18.2 - Fortalecimento Da Assistência Farmacêutica 

 

Objetivos: Garantir a regularidade dos repasses financeirosestaduais; Garantir a 

regularidade do estoque da Farmácia Municipal. 

Essa diretriz visa o fortalecer a Assistência Farmacêutica no município e o 

monitoramento assim como a primeira diretriz está ligado à implantação do sistema 
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Hórus que a partir das suas informações poderá subsidiar as informações sobre a 

aquisição de medicamentos, assim como, a distribuição dos mesmos. 

Periodicidade: Semestral 

 

18.3 - Fortalecimento Da Educação Permanente Em Saúde 

 

Objetivos: Fortalecer a Educação Permanente em Saúde junto aosprofissionais de 

Saúde. 

Esta diretriz visa melhorar a Educação Permanente em Saúde na SMS, seu 

monitoramento se dará ao se conferir a normatização de ações de EPS no PAMEPS 

e também no registro das ações de educação em saúde. 

Periodicidade: Semestral 

 

18.4 - Redução Da Mortalidade Prematura De 30 A 69 Anos. 

 

Objetivos: Diminuir o número de óbitos prematuros de 30 a 69 anos. 

Esta diretriz visa a redução da mortalidade prematura de 30 a 69 anos, está 

diretamente vinculada às ações de fortalecimento da Política de Atenção Básica, 

uma vez que, os indicadores da Atenção Básica melhorem, espera-se que essa 

diretriz sofra influência e os seus índices sejam reduzidos. O indicador de 

monitoramento está listado abaixo: 
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19- SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE UTILIZADOS NO MUNICÍPIO: 

 

• BFA – Programa Bolsa Família 

• BPA – Boletim de Produção Ambulatorial 

• CADSUS Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 

• CNS Cadastro – Cadastro do Cartão Nacional de Saúde 

• CNS CADWEB – Cadastro do Cartão Nacional de Saúde On-Line 

• E-SUS AB- FORMSUS – Sistema de Criação de Formulários Fórum do 

Ministério da Saúde 

• FPO – Sistema de Programação Orçamentária dos Estabelecimentos de 

Saúde 

• Programa de Suplementação de Vitamina A 

• SARGSUS – Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão 

• SCNES – Sistema de Cadastramento Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde 

• SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

• SIHD – Sistema de Informações Hospitalares Descentralizados 

• SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade 

• SINAN – Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

• SINASC – Sistema de Nascidos Vivos 

• SIOPS – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

• SI-PNI – Site dos Sistemas de Informações do Programa Nacional de 

Imunizações 

• SISAB – Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica 

• SISAIH01 – Sistema Gerenciador do Movimento das Unidades Hospitalares 

• SISMOB – Sistema de Monitoramento de Obras 

• SISPACTO – Sistema de Pactuação 

• SISPRÉNATAL – Sistema de Acompanhamento de Pré-Natal 

• SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional/Bolsa Família 

• TABWIN – Sistema Tabulador de Informações de Saúde para Ambiente 

Windows 
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20 -CONCLUSÃO 

 

Este Plano Municipal de Saúde apresenta a situação de saúde do 

município de Glória D’Oeste-MT, os principais problemas elencados após a 

análise situacional e as diretrizes que vão de encontro a estes problemas com o 

intuito de resolvê-los ou pelo menos minimiza-los no quadriênio 2018 a 2021. 

O principal objetivo é fortalecer as ações de prevenção por meio da 

Atenção Básica, integrando-a com toda Rede de Atenção a Saúde do município, 

bem como, com os serviços de referência além das fronteiras municipais, para 

que os usuários do SUS possuem ter acesso a saúde de qualidade em todos os 

níveis de atenção que sejam necessários. 

O alcance das metas estabelecidas vai depender do esforço de todos 

atores envolvidos no processo de atenção, independentemente do setor que 

representam, Gestão, Atenção Básica, Reabilitação, etc. 

Com a aprovação deste plano pelo Conselho Municipal de Saúde na 1ª 

Reunião Ordinária de Fevereiro de 2018 na reunião de 28/02/2018, por meio da 

Resolução nº .001/2018, o mesmo entra em vigor em 01 de Março de 2018. 

 

 

Glória D’Oeste-MT, 23 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Glória D’Oeste 

 

Responsáveis: 

 

Prefeito Municipal: Paulo Remédio 

 

Secretária Municipal de Saúde: Daiane da Silva Teodoro 

 

 

 

 


