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PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-CHAPADA DIAMANTINA
2022-2025
Esta Análise Situacional de Saúde
foi
realizada
com
base
nos
levantamentos
e
problemas
demandados nas oficinas realizadas
pelas equipes de elaboração do Plano
Municipal de Saúde e da escuta e
participação
democrática
que
ocorreram nas Pré Conferências e
Conferência que irá nortear a
construção do Plano Municipal de
Ibicoara onde foi apresentado para
apreciação e avaliação do Conselho
Municipal
de
Saúde,
conforme
resolução assinada pela Presidente do
Conselho Municipal de Saúde anexada
a este documento.
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O momento que vivemos é um momento pleno de
desafios. Mais de que nunca é preciso ter
coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar
o presente. É preciso resistir e sonhar. É
necessário alimentar os sonhos e concretiza-los
dia a dia nos horizontes de novos tempos mais
humanos,
mais
justos,
mais
solidários.
(IAMAMOTO ,2004, p17).
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Estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS)
O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e
Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas
corresponsabilidades.
O que é o Sistema Único de Saúde (SUS)
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde
pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão
arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso
integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS
proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. A
atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um
direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com
qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde.
A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três
entes da Federação: a União, os Estados e os municípios. A rede que compõe o SUS é
ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária,
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.
.
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COMPOSIÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios,
conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em
articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Atua no âmbito da Comissão Intergestores
Tripartite (CIT) para pactuar o Plano Nacional de Saúde.
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SES)
Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em
articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para
aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)
Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com
o conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.
CONSELHOS DE SAÚDE
O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação (Nacional, Estadual ou Municipal), em caráter
permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias
e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder
legalmente constituído em cada esfera do governo.
Cabe a cada Conselho de Saúde definir o número de membros, que obedecerá a seguinte
composição: 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades
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representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo e
prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE (CIT)
Foro de negociação e pactuação entre gestores federal, estadual e municipal, quanto aos
aspectos operacionais do SUS.
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB)
Foro de negociação e pactuação entre gestores estadual e municipais, quanto aos aspectos
operacionais do SUS.
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DA SAÚDE (CONASS)
Entidade representativa dos entes Estaduais e do Distrito Federal na CIT para tratar de
matérias referentes à saúde.
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAOS DE SAÚDE (CONASEMS).
Entidade representativa dos entes municipais na CIT para tratar de matérias referentes à
saúde.
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (COSEMS)
São reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual,
para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao
Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos.
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Programação Anual de
Saúde de Ibicoara
INTRODUÇÃO

Conforme a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, os
municípios deverão encaminhar a Programação Anual de Saúde ao
respectivo Conselho Municipal de Saúde, para aprovação antes da data de
encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício
correspondente.
A Programação Anual de Saúde é instrumento destinado a servir de referência
para a construção do Relatório Anual de Gestão, delimitando o seu objeto.
Deste modo, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão
representam recortes anuais do Plano de Saúde, o primeiro com caráter
propositivo e o segundo analítico/indicativo.
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PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES
Diretriz 1: Investir em adequação do Centro de Saúde em Hospital de Pequeno Porte em novo espaço físico. Retaguarda-24 H
Objetivo Geral: Adequação do novo espaço físico, além de adquirir equipamentos, aumentando a segurança, saúde e bem estar dos
trabalhadores e usuários.
Objetivo específico
Metas
Ações
Adequação do novo espaço Ampliar, reformar e adquirir a aquisição Estruturar a unidade de Retaguarda, com
físico para o funcionamento da de novos equipamentos.
ambientes
adequados/suficientes
e
Retaguarda-24 Horas.
profissionais qualificados;
Bem como aquisição de câmeras de segurança
eletrônica.
Adquirir veículos comum, Bem Transportar os pacientes de forma Implementar e qualificar o serviço de transporte
como ambulância para renovar e confortável e segura até o local de de
urgência/emergência
com
equipe
ampliar a frota da unidade de destino.
suficiente/capacitada e frota adequada.
saúde da Retaguarda-24 Horas.
Realização de educação permanente das
Realizar Educação Permanente Cursos na área de urgência e equipes assistenciais de toda a Rede de
de profissionais da Unidade de Emergência.
Urgência e Emergência; Promoção da
Retaguarda
implantação da Classificação de Risco em
todos os níveis de atenção da urgência;
Implantar Acolhimento com
Classificação e Avaliação de
Risco (ACCR)/Protocolo de
Manchester na unidade de
Retaguarda.

Essa
metodologia identificar
rapidamente os pacientes com risco
de morte e os pacientes estáveis,
organizando-os de maneira a atender
primeiro os que mais necessitam.

Implantar Sistema de Prontuário
Mais segurança
Eletrônico na Unidade de
Retaguarda.

Orçamento
Valor
de
repasse
mensal
de
15%
Valor
repasse
mensal
15%.

Valor
repasse
mensal
15%
Promoção da implantação da Classificação de Valor
Risco em todos os níveis de atenção da repasse
urgência;
mensal
15%
Aquisição de um computador para a recepção.
Estimulando à busca ativa dos usuários que já
deram entrada na unidade, para uma fácil
localização. Bem como, colocando no sistema

Valor
repasse
mensal
15%

de
de

de
de
de
de

de
de
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Melhora o atendimento e aumenta a os novos usuários. Fortalecimento
protocolos e fluxos de atendimento;
produtividade

dos

Permite acesso remoto ao prontuário
Elimina erros de legibilidade e transcrição
O uso de uniforme pelo colaborador
transmite maior segurança e controle no
Aquisição de Fardamentos para
ambiente de trabalho, demonstração de
toda a equipe
organização da empresa e valorização de
sua imagem pelos colaboradores.
Essa prática estimula a fidelização, cria
Promover a valorização do identificação e também aumenta o
trabalho e do trabalhador da número de feedbacks — informações
essenciais para analisar o desempenho
Unidade de Retaguarda.
de qualquer estratégia.

Adquirir fardamento através de processo
licitatório por empresa especializada. Para Valor
100% da equipe.
repasse
mensal
15%
Elaboração do plano de educação permanente
Valor
para a equipe, Realização dos eventos de
repasse
capacitação.
mensal
15%

de
de
de
de
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Diretriz 2: Fortalecimento das ações de Saúde Bucal no município.
Objetivo Geral: Realizar atividades educativas de promoção e prevenção pelas Equipes de Saúde Bucal nas escolas através do PSE, salas
de espera, grupos prioritários como crianças, gestantes e puérperas. Realizar o referenciamento para as especialidades odontológicas de
acordo PPI.
Objetivo Específico:
Metas
Ações
Orçamento
Realizar atividades educativas de Aumentar em 70% as ações educativas Realização de palestras educativas nas valor estimado
promoção e prevenção pelas em Saúde Bucal.
atividades de grupo no mínimo 01 vez por anual
Equipes de Saúde Bucal nas
mês.
R$
Equipes de Saúde da Família,
Aquisição de Kits de saúde bucal
escolas e CAPS.
Realizar sala de espera periodicamente.
Realizar manutenção preventiva a Manter 100% dos equipamentos de -Envio
regular
dos
equipamentos Valor estimado
cada 3 meses e corretiva, quando odontologia em bom estado de odontológicos para conserto.
anual
necessário, dos equipamentos das funcionamento
-Realizar cronograma para a visita de equipe R$ 45.000,00
Equipes de Saúde Bucal
especializada
em
equipamentos
de
odontologia a cada 03 meses nos
consultórios de odontologia na zona urbana e
rural.
Garantir o atendimento prioritário a Instituir vagas específicas para as Estabelecer fluxo de rotina em cada equipe
100% das gestantes.
gestantes do município. De acordo o para oferta de 100% de acesso das gestantes
perfil epidemiológico de cada equipe.
á consulta odontológica desde o início do Pré
Natal.
Valor de repasse
Garantir o acesso das próteses Instituir vagas periódicas através de Estabelecer o fluxo para oferta de vagas.
mensal MS
dentárias pelo Programa Brasil cronograma prévio anual para cessão
R$ 7500,00
Sorridente
de próteses
sendo
R$ 90000,00
anual.
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Diretriz 3: Fortalecimento da estratégia de saúde da família
Objetivo Geral: Fortalecimento da estratégia saúde da família
Objetivo específico
Metas
Aprimorar a estratégia saúde da família
Realizar acolhimento em todas as USF`s.
Garantir atendimento nas localidades mais
distantes.
Ampliar as ações de promoção a saúde
por meio do PSE (programa saúde da
família), academia da saúde.
Amplia a cobertura do programa de
agentes comunitários de saúde. Qualificar
o serviço dos agentes comunitários de
saúde, através de ações educativas
permanentes.

Reorganizar às áreas de abrangência das
unidades de saúde da família do
município.

Ações
Fortalecimento Inter setorial entre os
setores de saúde, assistência social e
educação.
Estruturar e manter os pontos de apoio
para atendimentos nas localidades mais
distantes.
Manter a realização mensal com as ESF`s
e coordenações AB.

Orçamento
Atenção
Primaria
R$
3.700.000,00
média
anual

Realizar concurso público/e ou processo
seletivo para ampliar a cobertura da
estratégia de agentes comunitários de
saúde (ACS)
Efetivar o programa NEP ( núcleo de
educação
permanente)
garantindo
educação permanente e continuada para
ACS, ACE e profissionais de saúde.
Remapeamento
das
áreas
de
abrangência das unidades de saúde da
família para melhorar o acesso da
população.
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Reformar a unidade Sebastião José
Domingues. PLEITEAR a construção e
ativação de duas novas unidades na
localidades renascer e cascavel.

Diretriz 4: Assistência à saúde da Mulher
Objetivo Geral: Melhorar a assistência à Saúde da Mulher
Objetivo especifico
Metas
Ações
Redução dos índices de gravidez Promover a adesão dos jovens ao programa
indesejada e abortos.
de planejamento familiar.
Implementar ações educativas relacionados
à Saúde Sexual e saúde produtiva
Promover orientação e oferta de método
contraceptivos, incluindo anticoncepção de
emergência.
Redução dos índices de câncer de Garantir a oferta de exames citopatológicos
mama e colo do útero.
e mamografias para mulheres na faixa etária
Redução dos índices de mortalidade em
recomendada.
mulheres em idade fértil e materna.
Realizar busca ativa de mulheres de 25 a 64
anos para realizar o exame citopatológicos.
Garantir o seguimento dos casos alterados
nos exames de colo do útero e mama.

Orçamento
Atenção
Primaria
R$
3.700.000,00
média
anual

Monitorar as informações do sistema de
informação sobre o Câncer de colo do útero e
mama. ( SISCAN).
Realizar busca ativa de mulheres com exames
alterados,
para
prosseguir
com
o
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Incentivar o aleitamento materno.

acompanhamento, conforme protocolo do
ministério da saúde.
Realizar ações do outubro rosa em todas as
unidades, com ações voltadas aos diagnósticos
, prevenção e tratamento do câncer de mama e
colo do útero.
Realizar ações educativas nos grupos de
gestante sobre a importância da amamentação.

Melhorar a assistência ao pré-natal e Realizar busca ativa das gestantes no
garantir acesso e assistência adequada primeiro trimestre.
ao parto.
Garantir
os
exames
laboratoriais,
ultrassonografia e imunização nos três
trimestres da gestação.
Organizar o fluxo para o acompanhamento
das gestantes no PNAR (pré-natal de alto
risco), através da criação do protocolo
municipal.
Intensificar os procedimentos de prevenção,
diagnóstico e tratamento das IST, HIVAIDS, sífilis. Garantindo acesso aos testes
rápidos na primeira consulta pré-natal.
Realizar busca ativa das gestantes faltosas.
Capacitação dos enfermeiros através do
NEP (núcleo de educação permanente),
sobre o acompanhamento pré-natal de
baixo e alto risco.
Garantir o atendimento puerperal na
primeira semana pós parto.
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Organizar o fluxo para referência de
laqueadura e vasectomia.
Realizar oficinas e grupos mensais de
gestantes, com ações educativas que
orientam, sobre prevenções de doenças,
promoção da saúde.

Diretriz 5: Fortalecimento do programa de saúde da criança e adolescentes
Objetivo Geral: Qualificar a atenção à saúde da criança e do adolescente.
Objetivo específico
Metas
Reduzir
internações
por
causas
Implementar ações que sejam sensíveis à atenção primaria de crianças
materializadas sobre a saúde da menores de cinco anos.
criança e do adolescente.
Reduzir a mortalidade em menores de
cinco anos.

Ações
Realizar acompanhamento do crescimento
e desenvolvimento da criança nas consultas
de puericultura.
Garantir o atendimento de enfermagem,
médico e odontológico em crianças.
Reduzir a mortalidade infantil, através de
intensificação de ações voltadas à criança.
Realizar a triagem neonatal entre o 3º e o 5º
dia de vida.
Promover a semana do bebê, (AGOSTO
DOURADO) em todas as unidades de saúde
da família. Promovendo o aleitamento
materno exclusivo até o sexto mês de vida
até 2 anos.
Realizar
oficinas
instrutivas
sobre
alimentação complementar para crianças
menores de 2 anos, desenvolvimento
normal do bebê, principais doenças da

Orçamento
Atenção
Primaria
R$
3.700.000,00
média
anual
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primeira infância, doenças evitáveis pela
vacinação,
disciplina
não
violenta,
fortalecimento de vinculo familiares.
Promover capacitação através do NEP
(núcleo de educação permanente), sobre
doenças mais frequentes na primeira
infância,
alimentação
complementar
saudável.
Implementar as ações do programa
amamenta brasil e alimenta brasil através da
qualificação dos profissionais de referência.
Reduzir o número de casos de gravidez Promover a adesão de jovens ao
na adolescência
planejamento familiar.
Realizar Ações na semana Nacional de
Prevenção de Gravidez na adolescência.
Reduzir os números de óbitos em PROMOÇÃO de atividades educativas com
adolescentes por causas externas.
adolescentes para o controle de condições
de risco (alcoolismo e uso de drogas).

Atenção
Primaria
R$
3.700.000,00
média
Anual
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Diretriz 6: Fortalecimento do programa saúde do homem
Objetivo Geral: Implementar estratégias para o fortalecimento da saúde do homem.
Objetivo específico
Metas
Fortalecer a assistência primaria no Ampliar e melhorar o acesso da população
cuidado a saúde do homem.
masculina adulta, 20 a 59 anos, aos serviços
de saúde.

Ações
Organizar o atendimento dos homens
em horários alternativos de acordo com
a demanda identificada.

Orçamento
Atenção
Primaria
R$ 3.700.000,00
média
Incentivar a procura dos homens aos serviços Promover ações educativas que Anual
de saúde.
favoreçam a aproximação do homem
aos serviços de saúde.
Redução da morbimortalidade da população Realizar ações educativas em saúde
masculina
para orientação das medidas de
prevenção de IST/AIDS e dispensação
de preservativos nas USF´s.
Promoção de atividades educativas com
homens para controle de condições de
risco (alcoolismo e uso de drogas).
Realizar a semana da saúde do homem,
NOVEMBRO AZUL, intensificando as
ações de prevenção e detecção do
câncer de próstata.
Garantir oferta de exames laboratoriais
e encaminhamento para urologista
quando necessário.
Desenvolver ações que sensibilize a
população masculina sobre a relação do
gênero a violências, acidentes, e como
evita-las.
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Diretriz 8: Fortalecimento das ações de Vigilância Epidemiológica
Objetivo geral: Ampliar e implementar ações de Vigilância Epidemiológica no âmbito municipal.
Objetivo específico

Metas

Ações

Manter e melhorar o
Programa de Imunização,
prevenindo a incidência
de
doenças
imunopreviníveis.

Realizar treinamento de 100% dos
profissionais
de
saúde
responsáveis pela vacinação.

Realizar capacitação dos profissionais da atenção Vigilância em saúde.
primária para boas práticas em sala de vacina e nos
sistemas de informação.
222.300,00
Média anual.
Realizar busca ativa dos indivíduos com cartão de
vacina em atraso para fazer as atualizações
necessárias.

Fazer busca ativa de 100% dos
pacientes com cartão de vacina em
atraso.
Cumprir as metas de cobertura
vacinal de cada vacina conforme
portarias vigentes do Ministério da
Saúde.
Atingir cobertura vacinal pactuada
em cada campanha.
Manter funcionamento de todos os
equipamentos de refrigeração.
Manter funcionamento de todos os
equipamentos de informática.

Orçamento

Realizar alimentação dos sistemas de informação
(eSUS-AB, SI-PNI e SIES) e monitorar regularmente
o mesmo.
Garantir o acesso da população ao Programa de
imunização.
Realizar todas as campanhas de Imunização
conforme
orientações
do
Ministério
da
Saúde/SESAB.
Aquisição de 01 (uma) Câmara Fria.
Realizar manutenção preventiva (e corretiva, quando
necessária) dos equipamentos de refrigeração
(câmara fria, geladeiras e aparelho de ar
condicionado).

22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
26 - Ano X - Nº 2896

Ibicoara

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Americo Martins,47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

Realizar manutenção preventiva (e corretiva, quando
necessária) dos equipamentos de informática.
Manter o controle das Controlar/diminuir a incidência de
Doenças
Diarreicas Doenças Diarreicas Agudas com
referência ao ano anterior.
Agudas (DDA).

Controlar o número de
casos de Tuberculose e
evitar óbitos por essa
doença.

Reduzir
casos

o

número
novos

de
de

Orientar os profissionais das Unidades de Saúde
sobre as DDA.
Realizar monitoramento do número semanal de
casos de diarréia, registrando em planilha específica.
Alimentar rigorosamente o sistema de informação
(SIVEP DDA).
Realizar atividades educativas sobre prevenção e
tratamento das DDA para a população.
Diagnosticar e tratar todos os casos de DDA.
Realizar treinamento das Equipes de Saúde da
Reduzir o número de casos novos Família sobre a Tuberculose.
Vigilância em saúde.
de Tuberculose.
Realizar ações educativas na semana mundial de
222.300,00
combate à Tuberculose para a população.
Garantir
assistência
e Garantir o medicamento, consultas e exames Média anual.
acompanhamento de 100% dos necessários à 100% dos pacientes com Tuberculose.
indivíduos diagnosticados com Garantir o fornecimento da Cesta Básica para os
pacientes em tratamento.
Tuberculose.
Realizar o Tratamento Diretamente Observado (TDO)
aos pacientes que necessitam.
Realizar busca ativa de Sintomáticos Respiratórios
para condutas necessárias.
Realizar busca ativa de contatos de casos de
Tuberculose, garantindo o sigilo das informações do
doente.
Garantir a vacina BCG para todos os recémnascidos.
Realizar treinamento das Equipes de Saúde da
Garantir
assistência
e Família sobre a Tuberculose.
acompanhamento de 100% dos
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Hanseníase
e
evitar indivíduos diagnosticados
sequelas por essa doença. Hanseníase.

Fortalecer funcionamento
do programa de controle e
combate
à
Dengue,
Chikungunya
e
Zika,
reduzindo
consequentemente
o
número de casos e
evitando óbitos.

com

Realizar ações educativas (sala de espera/palestra)
sobre a Hanseníase para a população.
Garantir o medicamento, consultas e exames
necessários a todos os pacientes com Hanseníase.
Aquisição de 08 Estesiômetros para teste de
sensibilidade dos pacientes.
Garantir
assistência
aos
pacientes
que
desenvolverem reações Hansênicas.
Realizar busca ativa de contatos de casos de
Hanseníase, garantindo o sigilo das informações do
doente.
Garantir a vacina BCG para todos os contatos de
Hanseníase que tiverem indicação da vacinação,
conforme protocolos vigentes.

Realizar ação educativa sobre as Arboviroses para a
Realizar 06 ciclos de vistoria por população.
Realizar tratamento dos reservatórios de água,
ano.
passíveis de tratamento contra a Dengue, a cada 02
Alcançar, no mínimo, 80% de visitas meses, repassando orientações pertinentes aos
em cada ciclo de vistoria.
moradores.
Aquisição de 01 atomizador costal motorizado.
Reduzir o número de casos de Aquisição de 02 bombas costais manuais para
arboviroses com referência ao ano borrifação.
anterior.
Estruturar laboratório entomológico municipal
(adaptações do setor e compra de equipamentos e
insumos).
Realizar análise laboratorial das larvas coletadas nos
reservatórios de água.
Manter os sistemas de informação (SISPNCD)
atualizados.
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Orientar os profissionais quanto à notificação
oportuna dos casos suspeitos e confirmados das
arboviroses.

Garantir o funcionamento Reduzir o número de pessoas
do programa de controle contaminadas e realizar tratamento
da Esquistossomose
oportuno dos infectados.

Realizar ações de controle Reduzir o número de casos de
da
Leishmaniose Leishmaniose (LTA e LV);
Tegumentar
Americana
Tratar 100% dos casos de
(LTA) e visceral (LV).
Leishmaniose (LTA e LV) no
município.
Manter o monitoramento dos
flebótomos nas áreas endêmicas.

Garantir o funcionamento Reduzir os índices de infestação do
do Programa de controle vetor.
da Doença de Chagas.
Reduzir o número de pessoas
infectadas.

Realizar ação educativa sobre a Esquistossomose
para a população.
Vigilância em saúde.
Realizar o exame colproscópico na população local.
Realizar tratamento dos infectados.
222.300,00
Manter o sistema de informação (PCE) atualizado.
Média anual.

Realizar ação educativa sobre a Leishmaniose para
a população.
Vigilância em saúde.
Realizar tratamento de todos os pacientes
222.300,00
diagnosticados com Leishmaniose.
Monitorar e acompanhar os pacientes em tratamento. Média anual.
Realizar Teste Rápido para LV em cães com suspeita
da doença.
Realizar a captura dos flebótomos em áreas
endêmicas.
Realizar a análise laboratorial dos flebótomos.
Realizar a borrifação, quando indicada, conforme
protocolos do Ministério da Saúde.
Realizar ação educativa sobre a Doença de Chagas
para a população.
Vigilância em saúde.
Realizar visita mensal aos PIT.
222.300,00
Realizar análise laboratorial de triatomíneos.
Realizar a borrifação para os casos de triatomíneo Média anual.
positivo.
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Garantir
tratamento
e Garantir os exames sorológicos para detecção de
acompanhamento de 100% das novos casos.
pessoas com a Doença de Chagas. Manter o sistema de informação (PCDCH) atualizado.
Controlar o número de
casos de COVID-19 e Reduzir o número de casos de
evitar óbitos por essa COVID-19.
doença.
Garantir
assistência
e
acompanhamento para 100% dos
indivíduos diagnosticados com
COVID-19.
Garantir acesso à vacinação contra
a COVID-19 para toda a população
elegível.

Realizar treinamento das Equipes de Saúde da Vigilância em saúde.
Família sobre a COVID-19.
222.300,00
Realizar ações educativas (presenciais, online ou Média anual.
cards informativos) sobre a COVID-19 para a
população.
Garantir acesso aos exames diagnósticos para a
COVID-19.
Realizar o tratamento e acompanhamento aos
pacientes diagnosticados.
Realizar busca ativa de contatos de casos de COVID19.
Realizar vacinação contra a COVID-19 para toda
população elegível nas USF e em pontos
estratégicos.
Realizar busca ativa de faltosos à vacinação.

DIRETRIZ 9: Gestão do SUS com controle social.
OBJETIVO GERAL: Desenvolver e fortalecer a gestão do SUS com controle social
Objetivo específico

Metas

Fortalecer os vínculos do cidadão,
conselheiros
de
saúde,
lideranças
informais e de grupos integrados às Assegurar o funcionamento do
atividades coletivas dos serviços de saúde Conselho Municipal de Saúde e as
e de movimentos sociais, agentes ações do controle social.

Ações

Orçamento

Mobilizar Conselho Municipal de Saúde,
profissionais de saúde das Unidades de
atenção básica e usuários para a
participação dos conselhos locais de
saúde;

Recurso 15%.
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comunitários de saúde, agentes de
combate às endemias, educadores
populares com o SUS.

Incentivar os conselheiros municipais à
fiscalização da saúde no município.
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DIRETRIZ 10: Assistência Farmacêutica. Aprimorar a Assistência Farmacêutica Municipal
OBJETIVO GERAL: Aprimorar, implementar e integrar as atividades da Assistência Farmacêutica nas ações e serviços de saúde, visando
uma atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada;
Objetivo específico

Metas

Ações

Garantir o acesso aos medicamentos e
insumos dos componentes básico e
estratégico da assistência farmacêutica;
Orientar e intermediar o acesso aos
medicamentos
do
componente
especializado;

Assistência
Farmacêutica
fortalecida e qualificada; Acesso
aos medicamentos essenciais e
insumos em quantidade suficiente e
tempo oportuno a toda população
assistidas pela rede SUS.

Programar e adquirir medicamentos e Assistência
insumos farmacêuticos com qualidade farmacêutica
para o município.
+ 15 %.

Orçamento

Receber e armazenar os medicamentos e R$
insumos na Central de Abastecimento 143.000,00
Farmacêutico em condições sanitárias anual
adequadas.
Distribuir os medicamentos e insumos
farmacêuticos pertencentes ao elenco para
as unidades de saúde do município.
Dispensar
adequadamente
os
medicamentos e insumos a população e
prestar orientação quanto à forma correta
de utilizar.
Realizar o controle de estoque dos
medicamentos e insumos, e avaliar o seu
consumo.
Orientar e intermediar o acesso aos
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medicamentos
do
Componente
Especializado
da
Assistência
Farmacêutica aos que necessitarem.
Orientar e intermediar o acesso aos
medicamentos
do
Componente
Especializado
da
Assistência
Farmacêutica aos que necessitarem.
Programar a solicitação de medicamentos
através do Sistema Integrado de
Gerenciamento
da
Assistência
Farmacêutica (SIGAF) na Central de
Abastecimento Farmacêutico da Bahia
(CEFARBA) e fazer a retirada conforme
agendamento, assim como alimentação
regular desse sistema.
Garantir a alimentação do Sistema
Nacional de Assistência Farmacêutica
(Hórus), assim como usufruir dos
benefícios deste programa para as ações
dos serviços de assistência farmacêutica
Manter
e
estruturar
os
serviços
farmacêuticos com auxílio do recurso do
Programa de Qualificação da Assistência
Farmacêutica no SUS (Qualifar-SUS), por
meio do qual serão adquiridos materiais de
consumo, serviços terceirizados (serviços
de limpeza, detetização, pintura, instalação
elétrica, internet), embalagens para
acondicionar os medicamentos, etiquetas
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para posologia e uniformes para os
trabalhadores;
Utilizar parte do recurso de custeio
Qualifar-SUS para gratificação salarial da
coordenadora da assistência farmacêutica,
justificado pela promoção da educação
permanente sobre uso racional dos
medicamentos,
capacitação
dos
profissionais na área e inserção do cuidado
farmacêutico, otimizando os benefícios e
minimizando os riscos relacionados a
farmacoterapia.
.
Criação da Comissão de Farmácia e
Terapêutica – CTF e Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUME),
assim como sua divulgação dentro dos
serviços de saúde.
Elaborar Protocolos Clínicos institucionais
com intuito de padronizar as condutas
Promover o uso racional de medicamentos
e a sustentabilidade do
sistema de saúde
Ampliar o número de profissional
farmacêutico para otimizar o acesso ao
medicamento e qualificar a assistência
farmacêutica no município
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Diretriz 9: Garantir o acesso e oferta dos exames laboratoriais, implementar um fluxo voltado para o processo de agilização da entrega dos resultados
dos exames.
Diretriz 11: Ampliar a oferta dos exames laboratoriais
Objetivo geral: Garantir oferta de todos os exames laboratoriais preconizados pelo MS e diminuir o tempo de entrega dos resultados de exames laboratoriais.
Objetivo geral: Aumentar a oferta de exames laboratoriais em 70%.
Objetivo Especifico:

Metas:

Entrega de resultados de exames laboratoriais em
tempo hábil para os pacientes.

Ações:

Manter o fluxo de entrega dos resultados de
Entregar resultados com no máximo 30
exames desde a chegada até a SMS ao envio
dias de realizado o exame.
para as Unidades.
Fornecimento dos exames ao paciente
Realizar os exames de atenção básica no
pelas equipes de saúde.
laboratório.

Marcar exames laboratoriais em tempo hábil para os
pacientes, priorizando os casos nas unidades de
saúde conforme cota mensal disponível.

Fornecimento de mais vagas para
realização de exames aos pacientes
agendados pelas equipes de saúde
através da Central de Regulação e
Unidades de Saúde da Família.

Manutenção do espaço físico do laboratório.

Melhorar o espaço físico do laboratório
para melhor atendimento e execução
dos procedimentos técnicos.

Aumentar em 70% o número de vagas fornecidas
para realização de exames laboratoriais.

x Realizar as manutenções pendentes da
estrutura física.
x Aquisição de um armário com bancada de
mármore para a sala de coleta.

Orçamento:

Valor de
repasse
mensal de
15%

Valor de
repasse
mensal de
15%

Valor de
repasse
mensal de
15%
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Diretriz 12: Realização de coleta e envio para análise de amostras de água.
Objetivo geral: Possibilitar o controle da qualidade de água ofertada aos munícipes.
Objetivo específico

Metas

Ações

Orçamento

Realizar ações de Vigilância em Saúde
Ambiental relacionada à qualidade da água
para consumo humano.

Avaliar 100% das fontes
fornecedoras de água do
município
para
consumo
humano de acordo com a
portaria n° 888/2021.
Avaliar 100% da água bruta
fornecida
para
consumo
Humano no Município.
Criar um sistema municipal
para controle da qualidade da
água dos poços artesianos.

Realizar coleta de amostras de água
conforme cronograma estabelecido pelo
VISA Regional e VISA municipal.

Vigilância em saúde.

Alimentar o SISÁGUA e sistema municipal
de controle da qualidade da água;

Vigilância em saúde.

222.300,00
Média anual

222.300,00
Média anual
Notificar a empresa de abastecimento de Vigilância em saúde.
água-EMBASA, toda vez que for
encontrado inconformidade em relação à
qualidade da água, bem como informar a
prefeitura alguma inconformidade em
relação aos poços artesianos.
Realizar cadastro de todos os poços
artesianos que abastecem as comunidades
caminhões pipas e fontes coletoras, causo
houver.

222.300,00
Média anual
Vigilância em saúde.
222.300,00
Média anual
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Diretriz 13: Realização de educação em saúde sobre água e verminoses
Objetivo geral: Aumentar o conhecimento sobre água através de palestras da população estudantil
Objetivo específico

Metas

Ações

Aumentar o conhecimento sobre água para

Visitar

consumo humano através de palestras da

municipais.

todas

as

escolas

Visitar

Orçamento
cada

sala

de

aula

fornecendo

informações e tirando dúvidas dos alunos

população estudantil municipal do 6° ao 9° ano

sobre verminoses e em especial sobre

do ensino médio.

esquistossomose.

Vigilância em saúde.
222.300,00
Média anual
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Diretriz 14: Realização de atividade VIGISOLO
Objetivo geral: Possibilitar o controle da qualidade do solo em locais de risco.
Objetivo específico

Metas

Ações

Orçamento

Realizar ações de Vigilância em Saúde

Aumentar o grau de informação da

Solicitar informações da VISA regional a

Vigilância
saúde.

Ambiental relacionada ao solo identificando os

VISA municipal a respeito de ações

respeito das ações do VIGISOLO;

fatores ambientais que colocam risco à saúde.

do VIGISOLO

em

222.300,00
Média anual
Solicitar ao Estado capacitação aos técnicos da

Vigilância
saúde.

em

VISA municipal;

222.300,00
Média anual
Cadastrar e acompanhar 100% dos

Cadastrar localidades onde haja suspeita de

solos possivelmente contaminados.

contaminação

do

solo

por

Vigilância
saúde.

em

substâncias

químicas e metais.
Desenvolver e apoiar ações de educação em

222.300,00
Média anual
Vigilância
saúde.

em

saúde com a temática de contaminação do
solo.

222.300,00
Média anual
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Diretriz 15: Realizar ações aumentando a informação a respeito de ações da VISA.
Objetivo geral: Gerar ações de educação em saúde para a comunidade
Objetivo específico

Metas

Ações

Orçamento

Realizar palestras e atividades educativas com o

Aumentar o conhecimento da equipe

Capacitar os Técnicos da VISA municipal

Vigilância em saúde.

público em geral aumentando o conhecimento da

de Vigilância Sanitária a respeito de

para a realização de orientações e

população a respeito de ações realizadas pela VISA

situações relacionadas a VISA;

inspeções nos comércios (alimentação,

222.300,00
Média anual

municipal.

pousadas,

saúde

e

demais

estabelecimentos de responsabilidade)

Realização de palestras em escolas

Vigilância em saúde.

estaduais e municipais;

222.300,00
Média anual

Realização de atividades com articulação

Vigilância em saúde.

com as Unidades Básicas de Saúde;

222.300,00
Média anual
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Diretriz 16: Realizar o ciclo de vistorias nos comércios que compete à Vigilância Sanitária municipal

Objetivo geral: Realizar vistorias regulares, bem como cadastro de novos estabelecimentos.
Objetivo específico

Metas

Ações

Diminuir o tempo entre vistorias, realizando
melhor manejo do tempo, atendendo também
novas demandas.

Cadastrar e vistoriar 100% dos
estabelecimentos passíveis de serem
vistoriados pela Vistoria Sanitária
municipal no prazo de 6 meses.
Aumentar em 100% a emissão de
alvarás sanitários no período.

Fazer
levantamento
estabelecimentos em zona
urbana.

Orçamento
de
e

Vigilância em saúde.
222.300,00
Média anual

Cadastrar estabelecimentos novos ou
antigos que não estejam cadastrados na
Vigilância Sanitária Municipal.

Vigilância em saúde.

rural

222.300,00
Média anual
Vistoriar e orientar, interditar ou tomar Vigilância em saúde.
qualquer outra providência que julgue
necessário para a manutenção da saúde
pública.

222.300,00
Média anual
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Diretriz 17: Acompanhar as notificações de acidentes de trabalho nas diversas formas de atendimento à população perante a vigilância
epidemiológica e as Unidades de Saúde municipais

Objetivo geral: Notificar todo e qualquer acidente/doença do trabalho passível de notificação
Objetivo específico

Metas

Reconhecer o número real de acidentes/

Aumentar

doenças do trabalho que ocorrem no

acidentes de trabalho ocorridos em

epidemiológica, atenção básica, Unidade

município,

zona urbana e/ou rural;

retaguarda)

diminuindo

subnotificações.

o

número

de

Ações
o

conhecimento

dos

Orientar

Orçamento
os

serviços

quanto

a

de

Vigilância

importância

da

Vigilância
saúde.

em

222.300,00
Média anual

realização de notificações de acidentes de
trabalho.
Realizar os devidos encaminhamentos e
prevenção nos casos de acidente de
trabalho com risco biológico.
Implementar, com a ajuda de outros
serviços de saúde, a investigação dos
acidentes graves de trabalho.

Vigilância
saúde.

em

222.300,00
Média anual
Vigilância
saúde.

em

222.300,00
Média anual
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Diretriz 18-Avaliar a saúde mental dos profissionais de saúde do município após dois anos de enfrentamento da pandemia contra COVID 19
Objetivo geral: Obter conhecimento avaliativo sobre a saúde mental para propor melhorias na qualidade do serviço dos funcionários.

Objetivo específico

Metas

Ações

Orçamento

Conhecer o estado de saúde mental dos
trabalhadores da saúde.

Conhecer o trabalhador;
Traçar planos para melhoria do
campo de atuação do trabalhador.
Montar uma equipe de ajuda
permanente para acolhimento e
tratamento do trabalhador.

Formulação de questionário sem
identificação de nome em que haja
perguntas objetivas de múltipla
escolha
sobre
saúde
mental
relacionada ao trabalho.

Vigilância em saúde.

Reunir com a coordenação de atenção
básica/secretário de saúde para ajuda
do projeto.

Vigilância em saúde.
222.300,00
Média anual

Visitar cada unidade de saúde para
distribuição do questionário, bem
como ouvir as queixas de cada
funcionário, caso houver .

Vigilância em saúde.

222.300,00
Média anual

222.300,00
Média anual
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Diretriz 19: Aumentar o Controle no uso de EPI’s e EPC’s.
Objetivo geral: Sensibilizar os profissionais de que a oferta e o uso de EPI e EPC são deveres do empregador e do empregado.
Objetivo específico

Metas

Ações

Orçamento

Diminuir o número de acidentes resultantes do

Conscientizar os proprietários de

Vigilância em saúde.

não uso de EPI.

estabelecimento a respeito do uso

Cadastrar todas as empresas, fábricas,
indústrias ou qualquer estabelecimento
que utilize mão de obra humana.

Realização de palestra educativa com

Vigilância em saúde.

profissionais

222.300,00
Média anual

de EPI e EPC;
Aumentar o nível de conhecimento
dos trabalhadores a respeito do uso

diversos

setores,

avaliando o grau de risco da atividade

de EPI e EPC;
Aumentar

de

o

nível

de

222.300,00
Média anual

exercida;

conscientização dos trabalhadores

Participar na formulação, caso julgue

Vigilância em saúde.

a respeito dos riscos no ambiente

necessário da criação de listas de EPI e

222.300,00
Média anual

de trabalho;

EPC e levantamentos de riscos;
Realização de vistorias em ambientes

Vigilância em saúde.

de trabalho.

222.300,00
Média anual
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DIRETRIZES PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À
SAÚDE DO SUS

Rede de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para superar a fragmentação da
atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento políticoinstitucional do Sistema Único de Saúde (SUS,) com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e eficiência. Esse
documento estabelece os fundamentos conceituais e operativos essenciais ao processo
de organização da RAS, entendendo que o seu aprofundamento constituirá uma série
de temas técnicos e organizacionais a serem desenvolvidos, em função da agenda de
prioridades e da sua modelagem. O texto foi elaborado a partir das discussões internas
das áreas técnicas do Ministério da Saúde e no Grupo de trabalho de Gestão da Câmara
Técnica da Comissão Intergestores Tripartite, composto com representantes do
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Ministério da Saúde (MS). O conteúdo
dessas orientações está fundamentado no arcabouço normativo do SUS, com destaque
para as Portarias do Pacto pela Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),
a Política Nacional de Promoção a Saúde (PNPS), na publicação da Regionalização
Solidária e Cooperativa, além das experiências de apoio à organização da RAS
promovidas pelo Ministério da Saúde (MS) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS) em regiões de saúde de diversos estados. O documento está organizado da
seguinte forma: justificativa abordando por que organizar rede de atenção à saúde, os
principais conceitos, fundamentos e atributos da rede de atenção à saúde, os elementos
constitutivos da rede, as principais ferramentas de microgestão dos serviços e, diretrizes
com algumas estratégias para a implementação da rede de atenção à saúde.
Fonte: Ministério da Saúde
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REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE
A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços
de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas
de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.
O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde
com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada,
bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade,
eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. Caracteriza-se pela formação de
relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na
Atenção /Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma
população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado
multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados
sanitários e econômicos. Fundamenta-se na compreensão da APS como primeiro nível
de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas
mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os
pontos de atenção. Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde
se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. São
exemplos de pontos de atenção à saúde: os domicílios, as unidades básicas de saúde,
as unidades ambulatoriais especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os
centros de apoio psicossocial, as residências terapêuticas, entre outros. Os hospitais
podem abrigar distintos pontos de atenção à saúde: o ambulatório de pronto
atendimento, a unidade de cirurgia ambulatorial, o centro cirúrgico, a maternidade, a
unidade de terapia intensiva, a unidade de hospital/dia, entre outros. Todos os pontos de
atenção a saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos da rede
de atenção à saúde e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas
que os caracterizam.
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ESTRUTURA OPERACIONAL
A estrutural operacional da RAS é constituída pelos diferentes pontos de atenção à
saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e pelas
ligações que os comunicam. Os componentes que estruturam a RAS incluem: APS centro de comunicação; os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas de
apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança.

APS - A Atenção Primária à Saúde
É o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua estruturação como
ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado. Para cumprir este papel, a APS deve
ser o nível fundamental de um sistema de atenção à saúde, pois constitui o primeiro
contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema, trazendo os serviços de
saúde o mais próximo possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o
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primeiro elemento de um processo contínuo de atenção. Deve exercer um conjunto de
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a
manutenção da saúde.

Fonte: Baseado na Portaria nº 4.279/2010.
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PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
Universalidade: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao
Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser
garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras
características sociais ou pessoais.
Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as
pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm
necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os
desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas
as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a
promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras
políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas
que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS
Regionalização e Hierarquização: os serviços devem ser organizados em níveis
crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica,
planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da
população a ser atendida.
A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem,
visando o comando unificado dos mesmos.
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Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de
acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites
dos recursos disponíveis numa dada região.
Descentralização

e

Comando

Único: descentralizar

é

redistribuir

poder

e

responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde,
descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e
a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser
descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições
gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta função. Para que
valha o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do mando
único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e
atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade.
Participação Popular: a sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema. Para isto,
devem ser criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que visam formular
estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde.

RESPONSABILIDADES DOS ENTES QUE COMPÕEM O SUS
UNIÃO
A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. O governo
federal é o principal financiador da rede pública de saúde. Historicamente, o Ministério
da Saúde aplica metade de todos os recursos gastos no país em saúde pública em todo
o Brasil, e estados e municípios, em geral, contribuem com a outra metade dos
recursos. O Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza
as ações. Para a realização dos projetos, depende de seus parceiros (estados,
municípios, ONGs, fundações, empresas, etc.). Também tem a função de planejar,
elaborar normas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS.
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ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Os estados possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. O gestor estadual
deve aplicar recursos próprios, inclusive nos municípios, e os repassados pela União.
Além de ser um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais de saúde, o
estado formula suas próprias políticas de saúde. Ele coordena e planeja o SUS em
nível estadual, respeitando a normatização federal. Os gestores estaduais são
responsáveis pela organização do atendimento à saúde em seu território.
MUNICÍPIOS
São responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito do seu
território. O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os repassados pela União
e pelo estado. O município formula suas próprias políticas de saúde e também é um
dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde. Ele
coordena e planeja o SUS em nível municipal, respeitando a normatização federal.
Pode estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o atendimento pleno
de sua população, para procedimentos de complexidade que estejam acima daqueles
que pode oferecer. Fonte: Ministério da Saúde.
FLUXOS DE ACESSO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
SAMU 192
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RETAGUARDA

O que é a Política Nacional de Saúde Mental?
A Política Nacional de Saúde Mental é uma ação do Governo Federal, coordenada pelo
Ministério da Saúde, que compreende as estratégias e diretrizes adotadas pelo país para
organizar a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados
específicos em saúde mental. Abrange a atenção a pessoas com necessidades
relacionadas a transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno
afetivo bipolar, transtorno obsessiva-compulsivos etc., E pessoas com quadro de uso
nocivo e dependência de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, crack e outras
drogas.
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O acolhimento dessas pessoas e seus familiares é uma estratégia de atenção
fundamental para a identificação das necessidades assistenciais, alívio do sofrimento e
planejamento de intervenções medicamentosas e terapêuticas, se e quando necessárias,
conforme cada caso. Os indivíduos em situações de crise podem ser atendidos em
qualquer serviço da Rede de Atenção Psicossocial, formada por várias unidades com
finalidades distintas, de forma integral e gratuita, pela rede pública de saúde.
Fonte Ministério da Saúde

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
A portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de
Saúde.
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São objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial:
¾ Promover cuidados em saúde especialmente grupos mais vulneráveis (criança,
adolescente, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas);
¾ Prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas;
¾ Reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas;
¾ Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na sociedade,
por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia solidária;
¾ Promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde;
¾ Desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em parceria
com organizações governamentais e da sociedade civil;
¾ Produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, medidas de prevenção
e cuidado e os serviços disponíveis na rede;
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¾ Regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da Rede de Atenção
Psicossocial; e
¾ Monitorar e avaliar a qualidade dos serviços através de indicadores de efetividade
e resolutividade da atenção.
São diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial:
9 Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia, a liberdade e o
exercício da cidadania.
9 Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde.
9 Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral
e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar.
9 Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as
estratégias de cuidado, com participação e controle social dos usuários e de
seus familiares.
9 Organização dos serviços em RAS regionalizada, com estabelecimento de
ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado.
9 Desenvolvimento da lógica do cuidado centrado nas necessidades das
pessoas com transtornos mentais, incluídos os decorrentes do uso de
substâncias psicoativas.

O tratamento em Saúde Mental no município de Ibicoara é realizado no CAPS I, que é
destinado a acolher os pacientes com transtornos mentais, oferecer atendimento médico
e psicológico, estimular a integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas na
busca da autonomia.
Atividades desenvolvida no CAPS I – Ana de Jesus Guimarães Luz:
9 Acompanhamentos terapêuticos grupais e individuais;
9 Tratamento Psiquiátrico;
9 Atendimento de Enfermagem;
9 Serviço Social;
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9 Assistência Farmacêutica;
9 Terapias corporais;
9 Assistência à familiares de usuários;
9 Visitas domiciliares de acompanhamento dos usuários;
9 Atendimento Nutricional;
9 Psicoterapia;
9 Musicoterapia;
9 Terapias ocupacionais;
9 Instrutores de Artes.

TRANSTORNOS MENTAIS POR CID DEMANADAS DO CAPS
DESCRIÇÃO

QUANT.

F411 - ANSIEDADE GENERALIZADA

142

F200 - ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE

80

F700 - RETARDO MENTAL LEVE - MENÇÃO DE AUSÊNCIA DE OU DE

78

F412 - TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO

45

F320 - EPISODIO DEPRESSIVO LEVE

39

F410 - TRANSTORNO DE PÂNICO [ANSIEDADE PAROXÍSTICA EPISÓDICA]

25

F317 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, ATUALMENTE EM REMISSÃO

17

F710 - RETARDO MENTAL MODERADO - MENÇÃO DE AUSÊNCIA DE OU DE

16

F720 - RETARDO MENTAL GRAVE - MENÇÃO DE AUSÊNCIA DE OU DE

16

G400 - EPILEPSIA E SÍNDROMES EPILÉPTICAS IDIOPÁTICAS DEFINIDAS POR

14

F419 - TRANSTORNO ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO

14

F310 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL HIPOMANÍACO

12

F840 - AUTISMO INFANTIL

12

F321 - EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO

11
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F209 - ESQUIZOFRENIA NÃO ESPECIFICADA

10

F721 - RETARDO MENTAL GRAVE - COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DO

10

F323 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS

10

F330 - TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, EPISODIO ATUAL LEVE

9

F250 - TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO DO TIPO MANÍACO

8

F230 - TRANSTORNO PSICÓTICO AGUDO POLIMORFO, SEM SINTOMAS

7

F603 - TRANSTORNO DE PERSONALIDADE COM INSTABILIDADE EMOCIONAL

6

F208 - OUTRAS ESQUIZOFRENIAS

6

F341 – DISTIMIA

6

F251 - TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO DO TIPO DEPRESSIVO

6

F100 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DE

5

F711 - RETARDO MENTAL MODERADO - COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO

5

F900 - DISTURBIOS DA ATIVIDADE E DA ATENCAO

4

F930 - TRANSTORNO LIGADO À ANGÚSTIA DE SEPARAÇÃO

4

F510 - INSÔNIA NÃO-ORGÂNICA

3

Z721 - USO DE ALCOOL

3

F000 - DEMÊNCIA NA DOENÇA DE ALZHEIMER DE INÍCIO PRECOCE

3

F421 - COM PREDOMINÂNCIA DE COMPORTAMENTOS COMPULSIVOS [RITUAIS

3

G403 - EPILEPSIA E SÍNDROMES EPILÉPTICAS GENERALIZADAS IDIOPÁTICAS

3

F322 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS

3

Z720 - USO DO TABACO

3

F205 - ESQUIZOFRENIA RESIDUAL

3

F489 - TRANSTORNO NEUROTICO NAO ESPECIFICADO

3

F430 - REAÇÃO AGUDA AO "STRESS"

3

F989 - TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS E EMOCIONAIS NÃO

2

F201 - ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA

2

F981 - ENCOPRESE DE ORIGEM NÃO-ORGÂNICA

2

F432 - TRANSTORNOS DE ADAPTAÇÃO

2
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R463 – HIPERATIVIDADE

2

F313 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL DEPRESSIVO LEVE

2

F630 - JOGO PATOLÓGICO

2

F420 - COM PREDOMINÂNCIA DE IDÉIAS OU DE RUMINAÇÕES OBSESSIVAS

2

F172 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DE

2

F068 - OUTROS TRANSTORNOS MENTAIS ESPECIFICADOS DEVIDOS A UMA

2

T742 - ABUSO SEXUAL

1

F001 - DEMÊNCIA NA DOENÇA DE ALZHEIMER DE INÍCIO TARDIO

1

F340 – CICLOTIMIA

1

F001 - DEMENCIA NA DOENCA DE ALZHEIMER DE INICIO T

1

F061 - ESTADO CATATÔNICO ORGÂNICO

1

Z864 - HISTÓRIA PESSOAL DE ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

1

F409 - TRANSTORNO FÓBICO-ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO

1

F009 - DEMENCIA NAO ESPECIFICADA NA DOENCA DE ALZHEIMER

1

Fonte: Sistema prontuário eletrônico do CAPS (Caps) do município de Ibicoara, consultado em 18/05/2022.

FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS.
Nº

TIPO

MARCA/MODELO

ESPÉCIE

COR

ANO/F

ANO/M

PLACA

RENAVAM
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MOTOCICLETA

HONDA /CG 125 FAN KS

Passageiro

Vermelha

2010

2010

NTI3749

208482466

MOTOCICLETA

HONDA /CG 125 FAN KS

Passageiro

Vermelha

2011

2011

NTI5389

208482938

MOTOCICLETA

HONDA /CG 125 FAN KS

Passageiro

Vermelha

2012

2012

NTI4808

208483160

CAMINHONETE

Especial

Branca

2014

2015

OZH9044

.1012644500

CAMINHONETE

I/RENAULT KGOO
RONTA
FIAT/FIOR MODIFC AB1

Especial

Branca

2010

2011

NZD3868

347304001

AMBUL/MODIFI

FIAT/FIORINO FELX

CARGO

BRANCO

2010

2011

NZD0473

347303358

AUTOMOVEL

FIAT/UNOMILLE WAY
ECO
FIAT/UNOMILLE WAY
ECO
FIAT/DUCATO MC
RONTA
CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ

Passageiro

Branca

2009

2010

JSW7942

184281148

Passageiro

Branca

2012

2012

NZW3787

466572450

Especial

Branca

2009

2010

NYL3232

274984628

Passageiro

Prata

2015

2016

PJW0538

1083639193

Especial

Branca

2014

2014

PJN3601

1064128421

Especial

Branca

2018

2019

PBL1304

1154010772

AMBULANCIA

FIAT/DUCATO MC
RONTA
CHEV/MONTANA
RAYTEC A
VW/SAVEIRO

Especial

Branca

2016

2017

PKG4514

1106347436

AMBULANCIA

FIAT/FIORINO

Especial

Branca

2017

2018

PKQ6221

1130760100

AMBULANCIA

FIAT/FIORINO

Especial

Branca

2018

2018

PLF3870

1157408610

AMBULANCIA

MB/415 SPRINTER RV

Especial

Branca

2019

2019

QTZ0E87

1225639236

AMBULANCIA

RENAULT/MASTER
MARIM
RENAULT/MASTER
MARIM
MMC/L200

Especial

Branca

2019

2020

QTW5A81

1218983962

Especial

Branca

2019

2020

QTV5A21

1216776300

Misto

Branca

2018

2019

PLW4E39

1200953964

AUTOMOVEL
CAMINHONETE
AUTOMOVEL
CAMINHONETE
AMBULANCIA

AMBULANCIA
CAMINHONETE

RENAVAM

TOMBOS/P

CHASSI

SEC & GOV

208482466

9C2JC4110AR613635

208482938

9C2JC4110AR624369

208483160

9C2JC4110AR624069

MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
ESTADO
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
ESTADO
ESTADO
MUNICIPAL

.1012644500

8A1FC1415FL237059

347304001

9BD255049B8907047

347303358

9BD255049B8907097

184281148

9BD15844AA6403336

466572450

9BD15844AC6703238

274984628

93W245G34A2049903

1083639193

9BGJC750GB13771172

1064128421

93W245G34E2131311

1154010772

9BGCA8030K6101535

1106347436

9BNKB45UHP077527

1130760100

9BD2651JH9089543

ESTADO/FISICO
OPERANTE
OPERANTE
OPERANTE
INOPERANTE
INOPERANTE
OPERANTE
SUCATA
SUCATA
INOPERANTE
OPERANTE
OPERANTE
OPERANTE
OPERANTE
OPERANTE
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1157408610

9BD2651JHJ9105261

1225639236

8AC906633KE175414

1218983962

93YMAFEXALJ915847

1216776300

93YMAFEXALJ999449

1200953964

93XLJKL1TKCJ18474

MUNICIPAL
FEDERAL
ESTADO
ESTADO
ESTADO

OPERANTE
OPERANTE
MANUTENÇÃO
OPERANTE
OPERANTE

HIPERTENSÃO E DIABETES:
O envelhecimento populacional, as mudanças nos padrões de alimentação e a redução
da atividade física são algumas das condições da vida moderna que levaram ao
crescimento da participação das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no perfil de
morbimortalidade da população, em particular a hipertensão arterial e o diabetes, agravos
crônicos altamente prevalentes na população, merecendo especial atenção das políticas
de saúde
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO SOBRE OS RISCOS:

QUANTITATIVO DE PESSOAS POR RAÇAS (AUTODECLARADO):
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Fonte: eSUS PEC do município de Ibicoara, consultado em 18/05/2022.

ACIDENTES DE TRÂNSITO

GESTÃO DO TRABALHO NO SUS
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É uma política que trata das relações de trabalho a partir de uma
concepção na qual a participação do trabalhador é fundamental para
efetividade e eficiência do sistema único de saúde.
O trabalho na área da saúde vem sofrendo várias transformações influenciadas
pelas mudanças econômicas no sistema produtivo em geral e pelas reformas desse setor
(Pires, 2000). No Brasil, apesar de temas relacionados ao trabalho em saúde já terem sido
abordados nas conferências nacionais de saúde (CNS) de 1941 e 1950, somente
receberam destaque em 1963, na 3a CNS, e em 1986, na 8a CNS, desde quando não
saíram mais de pauta (Brasil) discussões ocorridas na 8a CNS influenciaram a realização
da I Conferência Nacional de Recursos Humanos em Saúde (CNRHS), que destacou a
relação entre valorização profissional e qualidade dos serviços, a regulação do mercado
de trabalho, a implementação de políticas, a qualificação dos profissionais, a melhoria das
condições de trabalho e as recompensas oferecidas por ele (BRASIL ).
No relatório final da 12a CNS, publicado em 2004, foi possível constatar, pela
primeira vez, o uso do termo ‘gestão do trabalho’ em detrimento do termo ‘gestão de
recursos humanos’, com menção a uma possível crítica a esse último:
A gestão do trabalho e da educação na saúde é uma competência constitucional e
legal dos gestores do SUS. Cabe ao Ministério da Saúde propor, acompanhar e executar
as políticas de gestão do trabalho e de regulação profissional, de negociação do trabalho
em saúde, junto com outros segmentos do governo e os trabalhadores, e o incentivo à
estruturação de uma política de gestão do trabalho nas três esferas de governo,
envolvendo os setores público e privado que compõem o SUS. (…) Saúde se faz com
gente. Gente que cuida de gente, respeitando-se as diferenças de gênero, étnico-raciais
e de orientação sexual. Por isso, os trabalhadores não podem ser vistos como mais um
recurso na área da Saúde (Brasil, p. 115).
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O dos objetivos do município da gestão em saúde em Ibicoara será da
implementação de Núcleo de Educação Permanente-NEP.
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. 8ª Conferência Nacional de Saúde: relatório final. Brasília, DF,
1986a. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatorio_8.

O Plano Municipal de Saúde (PMS) de Ibicoara-Bahia, compreendendo o período de
execução de 2022-2025, apresenta os direcionamentos da política municipal de saúde
com enfoque em áreas que exigem ação imediata do poder público e da sociedade. A
seguir são apresentadas as principais necessidades e problemas de saúde da população
e do sistema de saúde descritos no referido Plano, evidenciando a direcionalidade das
Diretrizes, Objetivos e Metas elencados.
Com

19.990

habitantes

(estimativa

IBGE,

2019),

com

população

predominantemente adulta, o município de Ibicoara está localizado na região Sudoeste do
Estado da Bahia, aproximadamente a 550 km de Salvador. Sua população atual é de
19.990 habitantes, segundo dados do IBGE 2019, em uma área territorial de 850,89 km2.
Faz limites com os municípios de Mucugê e Andaraí ao norte, a oeste com o município de
Jussiape e Abaíra, a Leste com o município de Iramaia e ao sul com o município de Barra
da Estiva. Ibicoara tem passado nos últimos anos por um processo de urbanização e
remodelação, adequação e modernização com a implementação de obras de
infraestrutura urbana e rural, de implantação de espaços culturais, lazer e de turismo. A
base da economia de Ibicoara tem sido a produção de café, com destaque para a
produção do café orgânico; as lavouras são certificadas e recebem visitas constantes de
representantes da Embrapa e estudantes de agronomia e áreas correlatas. Atualmente o
café orgânico é vendido em Salvador, cidades de outros estados e exportado para alguns
países da Europa, especialmente a Itália. Outras culturas também se destacam na sede
do município como o plantio do morango, maracujá e diversos tipos de hortaliças.
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GRÁFICO ETÁRIO:

FONTE: CENSO DEMOGRÁFICO 2010.
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POPULAÇÃO:
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CLIMA: Tropical de Altitude com temperatura média/Máxima 23° C e média mínima
19° C.
HISTÓRIA:
Ibicoara surgiu no início do século XIX com a chegada de alguns garimpeiros à procura
de ouro. O povoado de São Bento, como inicialmente era conhecido, passou a ser ponto
de descanso de tropeiros e garimpeiros que viajavam para Mucugê ou Andaraí. Ali
surgiram a cultura de café (até hoje fortemente presente) e a criação de gado. O povoado
passou a se chamar Igarassu e, na década de 1940 passou a distrito com o nome de
Ibicoara, sendo emancipado de Mucugê em 1962. Destacam-se os festejos herdados dos
antepassados (Festa de S. Bento e Reisado), a festa junina e o carnaval. Alguns pratos
típicos da cidade incluem o godó ou cortado de banana, o beiju e o cuscuz. Atualmente
destacam-se as culturas de café e batata.
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TURISMO:

O município é composto por serras fascinantes, montanhas, florestas e rios que se soma ao
vasto conjunto de belezas naturais. Anualmente, passam por Ibicoara, cerca de 20 mil visitantes
que buscam conhecer e desfrutar das belas paisagens naturais, da arquitetura característica do
interior, do comércio, da feira livre, da comida típica, dos festejos juninos e das histórias de
formação deste município. As Cachoeiras do Buracão, Fumacinha, Licuri, Véu de Noiva e outras
são localizadas em Ibicoara, sendo que as duas primeiras foram eleitas entre as mais belas do
país e são responsáveis por atrair milhares de turistas à região da Chapada Diamantina. Com a
descoberta dessas cachoeiras na década de 90, o turismo ecológico começou a desenvolver e
hoje transformou-se em realidade nas áreas de hotelaria, pousadas, áreas de Camping, com
uma nova consciência de turismo sustentável.

x
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A composição demográfica e hábitos da população, traduzem em altas taxas de
doenças crônicas não transmissíveis. Dos dados e indicadores gerais relacionados à
saúde, em relação a mortalidade, os óbitos por doença do aparelho circulatório ocupam o
primeiro lugar, seguidos pelos sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos
e laboratoriais, e em terceiro lugar as neoplasias e causas externas. Quanto aos agravos
transmissíveis e não transmissíveis, o próximo quadriênio exigirá esforços para a melhoria
dos indicadores relacionados aos agravos não transmissíveis, como neoplasias, doenças
cardiovasculares e respiratórias, transtornos mentais e causas externas; e para o contínuo
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enfrentamento da hanseníase, tuberculose, sífilis e doenças de transmissão vetorial.
Ibicoara apresenta endemicidade de Hanseníase com casos detectados no ano de 2021.
No atendimento as gestantes, as mesmas realizaram uma ou mais consultas de prénatal no ano de 2021, observa-se problemas no seguimento do cuidado de gestantes, já
que o município possui 100% de cobertura de saúde da família, porém o município não
tem um protocolo interno e a questão da volatilidade das gestantes não conseguimos um
acompanhamento adequado. Em 2021 foi notificado 0 caso de sífilis congênita. O
percentual de nascidos vivos em mães adolescentes no município em 2021 está expresso
em tabelas e gráficos abaixo bem como números de óbitos.
Na Atenção Primária à Saúde, a cobertura populacional estimada pela Atenção
Primária no município é de 100%. Um ponto importante a ser trabalhado no quadriênio é
a qualidade da oferta de serviços de atenção básica, como foco na investigação e
prevenção de doenças cardiovasculares, visto que a maior causa de mortalidade do
município são as doenças do aparelho circulatório, uma vez que resultam em Internações
por Condições Sensíveis à Atenção Primária.
Não serão poucos os desafios para a efetivação de serviços de qualidade, que
consigam mudar a realidade epidemiológica vivida. Dentro deste cenário, uma gestão
baseada em resultados será norteadora das ações para o quadriênio 2021-2025. E assim
estão apresentadas as Diretrizes, Objetivos e Metas do Plano Municipal de Saúde 20222025 de Ibicoara: direcionadas aos principais problemas de saúde da população e focadas
em uma gestão que atue com planejamento estratégico, democrático, intersetorial e que
valorize a atenção primária, a regulação clínica, a equidade, o uso de evidências e de
tecnologias de informação e de comunicação como ferramentas e estratégias
fundamentais de disseminação das melhores práticas em saúde pública.

67

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibicoara

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
71 - Ano X - Nº 2896

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Américo Martins, 47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

INTRODUÇÃO

A lei 8080/90 estabelece como atribuição comum à união, estados e municípios à
elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde. A portaria 3.332/GM/2006
define que o Plano Municipal de Saúde (PMS), é o instrumento básico que, em cada esfera,
norteia a definição da Programação Anual das ações e serviços de saúde prestados, assim
como da gestão do SUS. Segundo a mesma portaria, o Plano apresenta as intenções e os
resultados a serem buscados no período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e
metas. Além da lei e portaria descritas acima, este documento foi embasado nos preceitos
legais do Sistema Único de Saúde, com ênfase na Lei Federal 8142 de 1990, Norma
Operacional Básica de 1996 (NOB/96), da Norma Operacional da Assistência à Saúde
(NOAS01/02) de 2002, Decreto n° 7.508/2011 e Lei Complementar n° 141/2012.
A elaboração do PMS deve ser entendida como um processo que permite a revisão
permanente dos objetivos, prioridades, estratégias e ações. Desta forma é fundamental que
os quadros técnicos das secretarias sejam capacitados para o monitoramento das ações,
avaliando sua eficiência e eficácia.
Para nortear a elaboração deste plano, foram realizadas várias discussões pela equipe
da Secretaria Municipal de Saúde, equipes de saúde da família com a comunidade, equipe do
CAPS, Retaguarda,SAMU 192,Vigilância em Saúde, Atenção Primária e Conselho Municipal
de Saúde; o que resultou no conhecimento e na descrição das principais causas dos
problemas de saúde encontrados, e de estratégias para seu enfrentamento.
Assim, apresentamos o Plano Municipal de Saúde de Ibicoara para o exercício de 2022
a 2025, com a análise situacional e epidemiológica, que subsidia os objetivos, metas e
atividades que deverão nortear a Secretaria de Saúde dos anos seguintes.

A pandemia de COVID-19 tornou ainda mais evidente a necessidade de um sistema
público de saúde integral e equânime, que garanta o bem-estar de todos e todas. O Sistema
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Único de Saúde (SUS) vem desempenhando papel fundamental no combate à doença
causada pelo SARS-CoV-2, tornando possível uma resposta com a rapidez e a efetividade
que se fazem necessárias. Aqui no município de Ibicoara trabalhamos incansavelmente para
salvar vidas e dar assistência a todos que acessavam e acessam o SUS da município,
guiando-nos pelos princípios da universalização, da equidade e da integralidade, isso é um
indicativo de quão importante é o planejamento em saúde, ainda que nas situações mais
adversas possíveis. Atualmente, ainda olhamos com cuidado para os possíveis
desdobramentos da pandemia no município, agindo com as mesmas cautela e transparência
que sempre tivemos. Ao mesmo tempo, é necessário pensarmos nas políticas de saúde para
os próximos anos, elencando prioridades para as diferentes áreas de cuidado, tão necessárias
à população. É nesse contexto que apresentamos a população o Plano Municipal de Saúde
2022-2025. O Plano Municipal, instrumento exigido pelas normativas que regulamentam o
SUS, é a expressão das prioridades de uma gestão para a área de saúde. Tendo isso em
vista, nada mais importante do que garantir a ampla participação popular, ouvindo os/as
usuários dos serviços sobre as necessidades de sua região e da região em que trabalham.
Nesse sentido, para o ciclo 2022-2025, além das instâncias de participação e controle já
previstas e que desempenham papel fundamental, decidimos ampliar essa escuta, abrindo
através das pré conferências a participação coletiva através das propostas indicadas pela
população para construção do sus que queremos para Ibicoara. Por meio da consulta, foi
possível conhecer novos problemas que merecem atenção e qualificar demandas que já eram
conhecidas, de maneira a aperfeiçoar as ações da Secretaria. As propostas foram analisadas
pelo conselho que realizaram uma priorização, e pelas áreas técnicas. Após essa etapa de
participação, apresentamos a versão final do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, submetido
nesta data ao Conselho Municipal de Saúde. Estamos certos de que este Plano, além de
tecnicamente importante, é representativo e desafiador. Nele, indicamos os caminhos que
percorreremos nos próximos anos para superar os desafios impostos pela pandemia e dela
remanescentes. Em linguagem simples e com a máxima transparência, apontamos as
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diretrizes, os objetivos estratégicos e as metas que balizarão nossas políticas de saúde nos
próximos anos. Reforçamos nosso compromisso com a constante construção de um SUS
eficiente, equitativo, universal e integral. Sabemos da importância do SUS e da
responsabilidade na condução da política municipal de saúde, evidenciadas, inclusive, pela
excelência esperada pela população. Temos consciência de que os desafios são enormes,
mas também a convicção de que, com o trabalho incansável dos trabalhadores e
trabalhadoras do SUS, alcançaremos os compromissos estabelecidos neste plano, tão
importantes para deixarmos como legado um sistema de saúde ainda mais forte.
Agradecemos às instâncias de participação e controle social, que cumprem papel
importantíssimo nessa formulação e fiscalização. E, finalmente, agradecemos a todos esses
trabalhadores e trabalhadoras de diferentes áreas, essenciais neste momento tão delicado
que atravessamos e imprescindíveis para atingirmos o objetivo de fortalecimento do nosso
SUS municipal.
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ORGONOGRAMA DA SECREATARIA DE SAÚDE
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DADOS IDENTIFICAÇÃO
Município: Ibicoara/BA
Região de Saúde: Brumado/BA
Macrorregião de Saúde: Sudoeste
Território Identidade: Chapada Diamantina
Área territorial: 817,355Km2 Consórcio
Interfederativo de Saúde: Região de Brumado
Possui uma população estimada de 19.990 pessoas e densidade demográfica de 20,34
habitantes/Km2. A estrutura etária é constituída predominantemente de mulheres e de
pessoas com idade entre 20 a 34 anos. A renda média dos trabalhadores formais é de dois
(02) salários mínimos, em contrapartida, 44% tem rendimento nominal mensal per capta de
até ½ salário mínimo; 11,6% da população estava ocupada em 2019. A taxa de escolarização
de 6 a 14 anos de idade é de 96,3%. A cidade é uma das maiores produtoras de café e
hortigranjeiro da região Nordeste. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de
0,591, abaixo do IDH estadual (0,666) e nacional (0,762) (IBGE, 2021).
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Saneamento Básico, Fornecimento de água e Coleta de resíduos.
Em Ibicoara a maioria das comunidades é rural, onde se concentra a maior parte da
população. O saneamento básico de forma regulamentada não existe na zona rural e na zona
urbana é desenvolvido via Companhia de Energia Hídrica e de Saneamento Básico- CERB,
Empresa Baiana de saneamento- EMBASA e Prefeitura Municipal. Nas moradias utiliza-se em
sua grande maioria as fossas para reter seus resíduos (fezes, urinas e água de pia) e outras
vezes são dispensados em esgotos que desaguam em matos alheios a céu aberto. Assim, o
fornecimento do serviço de saneamento básico necessita de muitas melhorias.
No entanto a qualidade da água para o consumo humano e o destino final de resíduos
constitui preocupação constante do gestor municipal, quem tem com bastante afinco buscado
formas de melhoria.

Para que a atual situação sofra consideráveis mudanças, torna-se

necessário, sobretudo uma atenção e ação das três esferas de governo, federal, estadual e
municipal.
A seguir são listadas algumas informações consultadas no sistema E-SUS, alimentado
pelos agentes comunitários de saúde municipal, como também em sistema interno da
Prefeitura Municipal.
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Forma de Escoamento do Banheiro ou Sanitário
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Fonte: E-SUS, 2022.

Destino do Lixo em Números de Famílias
No município ainda não foi implantado o Plano de Saneamento Básico e coleta seletiva.
Existem atualmente dois lixões fixos que recebe da zona rural e da sede do município o lixo
produzido pelas famílias, situado no povoado de Cerqueira e outro situado no povoado da
Canjerana, há também um terreno alugado no povoado de Capão da Volta que recolhe o lixo
da comunidade e uma vez por semana trás o lixo para o lixão da Canjerana. Na sede, no
distrito de Cascavel, a coleta é realizada por empresa terceirizada que três vezes por semana
no período da noite e manhã respectivamente, recolhe em cada casa o lixo. Já nas demais
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localidades, onde se encontra zona rural esta coleta é realizada uma vez por semana, ficando
este lixo depositado em cada residência até o dia da coleta. Os lixões passam por manutenção
de forma periódica em que são feitas valas para soterramento e canaletas com canos de PVC
para evacuar o gás que é formado em seu interior, segundo informação da Secretaria
Municipal de Saúde- SEINFRA.
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Fonte: E-SUS, 2022.

Abastecimento de Água em Número de Famílias
O abastecimento de água é fornecido na sua minoria pela Empresa Baiana de
Saneamento-EMBASA. Esta fornece água coletada no Rio Preto, encaminhada à sede da
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Embasa que realiza seu tratamento baseado nas normas da Portaria n° 888/2021. As demais
localidades da zona rural recebem água via poço artesiano com manutenção e distribuição da
Prefeitura Municipal, sendo a grande maioria deles perfurado pela empresa Companhia de
Energia Hídrica e de Saneamento Básico-CERB.
A Vigilância em saúde ambiental realiza por obrigatoriedade da portaria citada acima a
análise da água distribuída pela Embasa. São enviadas 11 amostras de água mensalmente,
coletadas em vários pontos da cidade e encaminhados para 19° DIRES (Diretoria Regional
em Saúde) que analisa e repassa via sistema SISÁGUA os resultados qualitativos para que a
partir daí o município possa cobrar as devidas providências cabíveis à empresa visando
melhorias da potabilidade da água.
Há também a análise para agrotóxico a cada três meses da água bruta, podendo ser
da Embasa ou outro local que fornece água para consumo humano. Esta água é encaminhada
para Salvador que será avaliada pela pelo Laboratório Central- LACEN e mediante os
resultados o setor responsável poderá realizar as devidas cobranças aos responsáveis.
Segundo dados fornecidos pela Embasa que opera no município, há hoje no município
2.253 residências que recebe água tratada de acordo com a portaria do ministério da saúde.
Porém, devido à cor da água ser escura por características próprias a maioria da população
queixa-se desta característica que mesmo recebendo tratamento não consegue alcançar o
padrão exigido, fato este que leva a Vigilância em Saúde Ambiental estar constantemente em
contato com a empresa buscando melhorias.
Há poucas queixas relacionadas à qualidade da água fornecida através dos poços
artesianos, sendo alguns deles sua água analisada, alcançado bons padrões de potabilidade.
É distribuído através dos agentes de endemias para as famílias que consomem água
de outras fontes se não da Embasa o hipoclorito de sódio da 2%, ensinando seu uso correto,
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como também é analisado através das visitas dos agentes comunitários de saúde os casos
de diarreia, bem como as queixas decorrentes da água que consomem, para que à partir daí
melhorias possam ser implementadas visando sanar ou diminuir o problema.
8000

7017

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Série 1

1223
643
19

9

65

0

Fonte: E-SUS, 2022.

77

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
81 - Ano X - Nº 2896

Ibicoara

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Américo Martins, 47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

Água para Consumo Humano em Domicílio
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Fonte: E-SUS, 2022.

Coleta de Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde
A prefeitura Municipal de Ibicoara possui contrato desde janeiro/2021 com a empresa
GEOVANE BRAGA PIRES ERELI-ME (KOLETAM- Coleta de resíduos perigosos) CNPJ:
27.455.324/0001-70, situada na Rua Raimundo Gomes de Souza, n° 559, Bairro Rua Nova,
Barra da Estiva Bahia. Esta empresa recolhe mensalmente todo lixo de forma separada por
grupo de risco em casa unidade de saúde. Os tipos de lixo são: Tipo A- Infectante; Tipo BQuímico; Tipo E-Perfuro cortante. São deixados em cada unidade bombonas para
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armazenamento, bem como as caixas de perfuro cortante. Assim, este lixo para pelo processo
de autoclavagem, incineração e em seguida destinado no aterro sanitário segundo
informações da contratante.

LOCAL

TIPO DE LIXO

QUANTIDADE EM KG

PRONTO SORCORRO

A; B; C

100

PSF CAPÃO DA VOLTA

A; B; C

25

PSF MUNDO NOVO

A; B; C

25

PSF RENAN PINA

A; B; C

25

PONTO DE APOIO

A; B; C

25

LABORATÓRIO MUNICIPAL

A; B; C

25

FARMÁCIA BÁSICA

A; B; C

25

PSF IRACEMA COSTA

A; B; C

100

PSF RENASCER

A; B; C

100

PSF PAU FERRADO

A; B; C

25

CAPS 1

A; B; C

25

PSF CANJERANA

A; B; C

25

SAMU 192

A; B; C

25

RETAGUARDA

SEBASTIÃO J. DOMINGUES

MUNICIPAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A Vigilância Sanitária se constitui um privilegiado espaço de comunicação e promoção
da saúde, pelo fato de lidar com produtos e serviços presentes no cotidiano dos indivíduos, e
pela necessária intervenção na sociedade, função que é indispensável para o adequado
gerenciamento do risco sanitário, visto que atua em vários seguimentos, visando fornecer à
população produtos e serviços de qualidade, por ser o órgão responsável pela educação,
fiscalização e licenciamento de estabelecimentos, bem como realizar a interdição e multas
aos seguimentos que apresentarem desacordo com as legislações sanitárias vigentes em
termos federais, estaduais e municipais quando cabíveis.
Desta forma a Vigilância Sanitária é um significativo setor estruturante do Sistema
Único de Saúde – SUS. A intervenção em vigilância sanitária é de interesse público Sua
atuação

está

também

baseada

nos

princípios

da

universalidade,

integralidade,

descentralização e controle social e as diretrizes políticas do setor têm por finalidade a
proteção e a promoção da saúde da população.
Ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária Municipal:
x

Visitas às fazendas agrícolas para contato com responsáveis e investigação de casos
de intoxicação por agrotóxicos;

x

Visitas periódicas às feiras-livres da sede do município e distrito de Cascavel;

x

Coleta e envio de amostras de água à 19ª DIRES para análise, de acordo com o
cronograma previamente recebido de acordo com a Portaria n° 888/2021;

x

Investigação e tomada de providências diante de denúncias compatíveis com setor de
atuação da Vigilância sanitária.

x

Vistoria e emissão de alvarás das Unidades de Saúde pertencentes ao grupo e 2 e grau
de risco;

80

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
84 - Ano X - Nº 2896

Ibicoara

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Américo Martins, 47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

x

Vistoria em área de coleta e tratamento de água da Embasa;

x

Vistoria a estabelecimentos de comércio alimentício;

x

Recolhimento de produtos fora dos padrões determinados pela legislação compatível
com o tipo de comércio exercido;

x

Análise de cloro residual na água tratada pela Embasa;

x

Emissão de alvarás sanitários;

x

Interdição de comércios;

x

Notificação e multas em comércios;

x

Capacitação de profissionais;

x

Vistorias em escolas, creches;

x

Vistorias em barracas em festas, além do fornecimento de orientação a comerciantes;

x

Realização de educação em saúde na comunidade;
Visita em fábricas do distrito de Cascavel numa ação conjunta com a DIVISA para a
avaliação de padrões sanitários, saúde do trabalhador e saúde ambiental.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

De acordo com dados extraídos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES),
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em 27 de outubro de 2021, o sistema de saúde local é constituído por 13 estabelecimentos de
saúde; 100% é de natureza pública sob gestão municipal, exceção da Unidade de 24 horas
cuja gestão é dupla. Para além destes serviços, o sistema de saúde local conta também com
uma (01) Unidade Móvel do SAMU.
Quadro 1: Número de estabelecimentos de saúde segundo tipo, Ibicoara, Bahia, outubro de
2021.
TIPO DE ESTABELECIMENTO

QUANTIDADE

Unidade de Saúde da Família (USF)

07

CAPS

01

Unidade 24 horas

01

Academia de Saúde

02

Posto de Saúde

01

Unidade Vigilância Sanitária

01

TOTAL

13
Fonte: CNES, dados extraídos em 27/10/2021; elaboração própria

A cobertura populacional estimada de Saúde da Família e de Saúde Bucal é 100%.
A proporção de pessoas cadastradas nas unidades de saúde da família (USF) é bem
heterogenia, com variação entre 100 a 44,11%; situação também observada quanto ao número
de indivíduos cadastrados por USF AMAB/DAB/SAIS/SESAB, 2021).

Quadro 2: Proporção de indivíduos cadastrados segundo USF, Ibicoara, Bahia,

1º quadrimestre de 2021.

82

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
86 - Ano X - Nº 2896

Ibicoara

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Américo Martins, 47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

USF

N° DE INDIVIDUOS
CADASTRADOS.

PAU FERRADO

2.288

83,2

RENAN PINA

3.582

100

RENASCER

5.279

100

IRACEMA COSTA

4.227

100

CAPÃO DA VOLTA

1.578

57,38

MUNDO NOVO

1.1103

40,11

CANJERANA

2.634

95,78

%

no período, sendo que as afecções originadas no período perinatal (71), as doenças do
aparelho respiratório (55) e algumas doenças infecciosas e parasitárias (18) versam entre as
três principais causas.

Mortalidade Geral:

Para o período de 2015 a 2019 foram informados no Sistema de Informação de Mortalidade
(SIM) a ocorrência de 370 óbitos de habitantes de Ibicoara; as doenças do aparelho circulatório
(106), causas externas (61) e neoplasias (37) foram as principais causas de morte. Ao analisar
segundo sexo, entre os homens as duas primeiras causas são doenças do aparelho circulatório
(55) e causas externas (48), por outro lado, a terceira causa é sintomas, sinais e achados
anormais exame clínico e laboratorial (19), ou seja, causa mal definida. Entre as mulheres, as
doenças do aparelho circulatório (51), as neoplasias (22), as afecções originadas no período
perinatal (13) e as doenças do aparelho respiratório (13) são as causas de maior frequência.

Mortalidade Infantil:
Entre 2015 e 2019 ocorreram 07 óbitos em menores de 01 ano assim distribuídos: 2015 – 02
óbitos, 2016 – 02 óbitos, 2017 – 02 óbitos, 2018 – 02 óbitos e 2019 – 01 óbito; os principais
motivos foram doenças do aparelho respiratório (02) e algumas doenças infecciosas e
parasitárias (02). Ressalta-se que todos os óbitos ocorreram em crianças com idade entre 28 e
364 dias de vida, ou seja, pós-neonatal.
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No que se refere aos óbitos em menores de 05 anos por causas evitáveis, constata-se o registro
de 41 mortes, sendo que 32 poderiam ter sido evitadas com melhoria da atenção à gestação,
parto e puerpério.

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL
(FESBA/SESAB) E FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS/MS.

DE

SAÚDE

O Fundo Municipal de Saúde de Ibicoara, inscrito no CNPJ sob nº 11.510.414/0001-87
(FMS/SMS), recebeu do FESBA/SESAB, em 2020, o total de R$ 255.522,38 (duzentos e

84

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
88 - Ano X - Nº 2896

Ibicoara

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Américo Martins, 47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) e, do período de
janeiro de 2021 a setembro de 2021, valor total de R$ 196.148,67 (cento e noventa e seis mil,
cento e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), resultando no montante de repasses
para os dois períodos, no valor total R$ 451.671,05 (quatrocentos e cinquenta e um mil,
seiscentos e setenta e um reais e cinco centavos). As. Observa-se que, a título de repasse para
as ações de enfrentamento ao COVID-19, o repasse estadual foi de R$ 28.305,00 (vinte e oito
mil, trezentos e cinco reais), realizado em 2021. Além desses valores, a SESAB realizou
doações de equipamentos e de insumos para a SMS/FMS de Ibicoara/BA, conforme informado
nos eventos nº 00038861079 e nº 00038860999 do processo SEI nº 019.5345.2021.015820657, oriundo da Diretoria Geral da SESAB; e no evento nº e no evento nº 00038895234 do
processo SEI nº 019.5345.2021.0153972-15, oriundo da Superintendência de Proteção e
Vigilância da Saúde (SUVISA). Por sua vez, o FNS/MS repassou para o Fundo Municipal de
Saúde de Ibicoara (FMS/SMS), em 2020, o total de R$ 6.390.994,49 (seis milhões, trezentos e
noventa mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) e, no período de
janeiro de 2021 a setembro de 2021, o valor total de R$ 3.467.878,08 (três milhões,
quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e oito centavos), resultando
no montante de repasses para os dois períodos, no valor total de R$ 9.858.878,08 (nove
milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oito centavos). As
informações dos repasses constam detalhadas no APÊNDICE - REPASSES DO FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE. Registra-se que, a título de repasse para as ações de enfrentamento
ao COVID-19, os repasses do FNS/MS totalizaram R$ 2.247.086,53 (dois milhões, duzentos e
quarenta e sete mil, oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), em 2020, e R$ 758.887,42
(setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
no período de janeiro a setembro de 2021.
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SAÚDE DO TRABLAHADOR

FORÇA DE TRABALHO DO SUS MUNICIPAL
Os trabalhadores da saúde municipal são constituídos por dois grandes grupos: funcionários
públicos concursados e servidores contratados parceiras da SMS por meio da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).

SAÚDE DO TRABALHADOR
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LISTA DE SIGLAS

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APEC – Agência Federal de Prevenção e Controle de Doenças
APG - Assessora de Planejamento e Gestão
AT – Acidente de Trabalho
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CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
CEREST – Centro Regional de Saúde do Trabalhador
CIB - Comissão Intergestores Bipartite
CIB – Comissão Intersetores Bipartite
CID – Classificação Interna de Doenças
CIR - Comissão Intergestores Regional
CIST – Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CPD - Centro de Processamento de Dados
DANT`S – Doenças e Agravos Não Preveníveis
DATAPREV – Empresa de Tecnologias e Informações da previdência Social
DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
DIVAST – Diretoria de Vigilância e Atenção a Saúde do Trabalhador
DORT – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
EMBASA - Empresa Baiana de Saneamento e Água
GM – Gabinete Ministerial
HBV – Vírus da Hepatite B
HCV – Vírus da Hepatite C
HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana
HTLV – Vírus Linfotrópico da Célula Humana
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social
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LC – Lei Complementar
LER – Lesão por esforço repetitivo
LOA - Lei Orçamentária Anual
NASF – Núcleo Ampliado de Saúde a Família
NOAS - Norma Operacional da Assistência à Saúde
NOB - Norma Operacional Básica
OMS – Organização Mundial de Saúde
PAIR – Perda Auditiva Induzida por Ruído operacional
PAS – Programação Anual de Saúde
PES – Planejamento Estratégico Situacional
PREVINE BRASIL
PMS – Plano Municipal de Saúde
PNI – Programa Nacional de Imunização
PPI - MAC: Programação Pactuada e Integrada - Média e Alta Complexidade
PSE – Programa Saúde na Escola
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SESAB - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SINDSERV – Sindicato do Servidor Público
SINVISA – Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde
SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
SUVISA – Superintendência de Vigilância Sanitária
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SVS – Secretaria de Vigilância em Saúde
TFD – Tratamento Fora de Domicílio
VIEP – Vigilância Epidemiológica
VIGIÁGUA – Vigilância da Qualidade da Água
VIGIAMBT: Vigilância em Saúde relacionada ao Ambiente de Trabalho
VIGIAPP: Vigilância de Acidentes com Produtos Perigosos.
VIGIAR - Vigilância da Qualidade do Ar
VIGIDESASTRES: Vigilância de riscos associados aos desastres
VIGIFISI: Vigilância aos Fatores Físicos
VIGIQUIM - Vigilância da Qualidade das Substâncias Químicas
VIGISOLO - Vigilância da Qualidade do Solo
VISA – Vigilância Sanitária
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IDENTIFICAÇÃO INFORMAÇÕES TERRITORIAIS
UF: BA
Estado: Bahia
População :19.990 habitantes
Fonte: IBGE
SECRETARIA DE SAÚDE
Nome do órgão: Secretaria Municipal de Saúde Ibicoara
Número do CNES: 6577571
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com
Telefone: sem número.
INFORMAÇÕES DA GESTÃO
Prefeito: Gilmadson Cruz Melo
Secretário de Saúde: Nilson Gomes Queiroz
E-mail do Secretário: nilsongomesqueiroz0@gmail.com
Telefone: 77-98138-4041
FUNDO DE SAÚDE
Lei de Criação: 014/2010
Data da criação: 02/02/2010
CNPJ: 115.515.414/0001-87
Natureza Jurídica: Fundo Municipal de Saúde
Nome do Gestor do Fundo: Nilson Gomes Queiroz
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CONSELHO DE SAÚDE
Instrumento Legal de Criação: 006/1997- 07/03/1997
Endereço: Praça Américo Martins,47
Telefone: sem número
Nome do Presidente: Nilson Gomes Queiroz
Número de conselheiros: 24
Nilson Gomes Queiroz- Presidente
Euzenália de Oliveira Santos- Suplente
Denise Silva Soares de Oliveira- SME
Suzete Souza Ferreira- Suplente
Otaciano Santos-SDES
Cristiano Souza Rodrigues- Suplente
Almira Souza Silva-Retaguarda
Franciele de Araújo Gama- Suplente
Hugo Paschoal Santos Ribeiro- Trabalhadores de Saúde
Laure Mary Ramos- Suplente
Fonsivaldo Almeida Novais- ACS
Maria Hilda Santos Alves- Suplente
Ivone Martins Xavier- Igreja Católica
Vera Lúcia Almeida os Santos – Suplente
Joan da Silva Praxedes- Igreja do Evangélico Quadrangular
Marlúcio Pires Oliveira- Suplente
Regiane Aves da Silva – Associação Comunitária
EliCarlos Luz Aguiar- Suplente

92

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
96 - Ano X - Nº 2896

Ibicoara

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Américo Martins, 47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

João Célio Pessoa da Cruz- Sindicato dos Professores
Robson Oliveira Navais – Suplente
Renildo Rocha Vieira- Sindicato de Trabalhadores Rurais
Cleidenete Silva Aguiar – Suplente
Eunápio Oliveira Souza- ACVIB
Warley Dantas- Suplente

93

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibicoara

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
97 - Ano X - Nº 2896

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Américo Martins, 47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

A Prefeitura do Município de Ibicoara apresenta, após análise das propostas do
Conselho Municipal de Saúde, a versão final do Plano Municipal de Saúde (PMS) 20222025. O Plano Municipal é instrumento central de planejamento para definição e
implementação das prioridades da gestão municipal no âmbito de saúde para o período
de quatro anos. Ele explicita os compromissos do governo para o setor a partir da análise
da situação da saúde no município e das necessidades da população. Em sua
elaboração, devem-se observar, no plano federal, as leis 8.080 e 8.142 de 1990, e a Lei
Complementar 141/2012. Deve-se observar, igualmente, o Decreto 7.508/11, que
aprimorou processos e práticas no ciclo de gestão no SUS, ao regulamentar aspectos
da Lei 8.080/90 no tocante ao planejamento da saúde, assistência à saúde, articulação
interfederativa e regionalização, dentre outros. Nesse sentido, a elaboração, a execução
e o monitoramento devem observar os princípios do SUS estabelecidos na Constituição
Federal de 1988 e nessas normativas, como a universalidade, integralidade, equidade,
descentralização e participação popular. Esses são princípios que devem sempre guiar
a atuação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e que foram diretrizes nesse
processo de elaboração. Tendo em vista esses princípios e o diagnóstico situacional da
Saúde, a SMS realizou seu planejamento estratégico para o período 2022-2025,
estabelecendo sua missão, visão, seus valores e suas diretrizes. Embora não seja uma
exigência legal, a pasta avaliou como necessário vincular o seu processo de
planejamento estratégico à elaboração do PMS, o principal instrumento municipal de
saúde. Foi uma oportunidade para pensar sobre as macros prioridades para o Município
e a Saúde em um momento crítico de enfrentamento à pandemia de COVID-19 e aos
desafios remanescentes, e de redefinição e retomada de ações prioritárias. Além disso,
utilizou-se o Planejamento Estratégico como referência, tanto para a definição dessas
macros prioridades quanto para a elaboração de objetivos estratégicos, metas e ações.
Com isso, buscou-se privilegiar a continuidade e a previsibilidade das políticas

94

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
98 - Ano X - Nº 2896

Ibicoara

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Américo Martins, 47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

prioritárias iniciadas na gestão anterior. Reforça-se, assim, o compromisso com o uso
eficiente dos recursos públicos e com as entregas previamente pactuadas com a
população, sem perder de vista o estabelecimento de novos objetivos, metas e projetos
desafiadores, capazes de gerar benefícios significativos à sociedade. Assim, após
discussão com as equipes, coordenações e da SMS, no que se configurou como a
primeira etapa para a elaboração do PMS 2022-2025, foram estabelecidas como missão,
visão e valores da SMS:

A partir dessa definição e dos principais problemas e estratégias levantados durante essa
primeira etapa, definiram-se as transformações pretendidas pela gestão municipal, traduzidas
em diretrizes, objetivos, metas e indicadores, além das ações que serão previstas nas
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Programações Anuais de Saúde (PAS). Por meio deles, é possível definir estratégias e
resultados desejados, além de quantificá-los. A seguir, apresentam-se as definições desses
conceitos estruturantes do Plano Municipal de Saúde: Plano Municipal de Saúde - PMS 20222025.

AÇÕES: Expressam as tarefas necessárias para o cumprimento das metas. Configuram a
menor e mais detalhada unidade do processo de planejamento. Na primeira etapa da
elaboração do PMS 2022-2025, foram definidas três diretrizes que nortearão o PMS 20222025:
1. Promover a atenção integral à saúde dos usuários, com ênfase nos principais
problemas de saúde identificados no município;
2. Aprimorar o acesso à saúde com o fortalecimento das redes de atenção à saúde; e
3. Fortalecer a gestão do SUS, com aprimoramento da gestão da informação e do
modelo de gestão em Saúde.
As três diretrizes acima serviram como guias para o trabalho das áreas técnicas da
SMS durante a elaboração do Plano e também são os eixos para a organização dos objetivos
e metas para o período. Assim, cumprirão o seu papel de orientar as escolhas estratégicas e
prioritárias na atuação da SMS. O PMS conta como uma quarta diretriz para abarcar as
prioridades locais.
A elaboração de objetivos estratégicos, metas e indicadores foi realizada pelas áreas
técnicas da SMS de forma conjunta com o processo de inserção e escolha de propostas por
meio da conferência municipal, materializando-se, respectivamente, na segunda e terceira
etapas de elaboração do PMS. Em paralelo e de forma complementar, o Conselho Municipal
de Saúde de Ibicoara organizou reuniões plenária de Saúde do Município para que
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conselheiros e demais cidadãos presentes escolhessem as propostas prioritárias para suas
regiões dentre aquelas apresentadas, realizada no ano de 2021. Na primeira fase do processo
de participação social por meio das pré conferencias. Muitas delas se repetiram nos vários
territórios. Na segunda fase foram realizadas as plenárias dos territórios, onde foram
escolhidas e priorizadas propostas e da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Ibicoara.
Reunião Plenária Extraordinária, o CMS escolheu suas propostas prioritárias gerais para
Plano Municipal de Saúde PMS 2022-2025, selecionadas nos territórios prioritárias. Em
seguida, as propostas priorizadas foram analisadas pelas áreas técnicas da SMS, e aquelas
consideradas viáveis foram inseridas no documento preliminar do PMS, também
disponibilizado. Nesse sentido, os representantes do CMS analisaram o documento e
entregaram suas considerações à Secretaria Municipal da Saúde em novembro de 2021. A
abertura de mais esse espaço para diálogo e replanejamento demonstra o compromisso desta
gestão em contemplar ao máximo as demandas da sociedade, buscando aperfeiçoar o
planejamento em saúde e estreitar a cooperação com as instâncias participativas. A Secretaria
analisou as contribuições entregues pelo CMS e entrega agora à população a versão final do
PMS 2022- 2025, bem como a Programação Anual de Saúde para 2022. Os instrumentos
foram encaminhados ao CMS, que tem como atribuição deliberar sobre o PMS. Como forma
de aumentar a transparência e facilitar a consulta ao PMS 2022-2025, a Secretaria indicou
quais metas tiveram como subsídio direto os resultados da 8ª Conferência Municipal de Saúde
e aquelas que foram modificadas ou inseridas em decorrência da análise do Conselho. A
Secretaria reforça seu compromisso com a participação social, com a transparência e com a
formação dos munícipes para um melhor acompanhamento e fiscalização da atuação da
Prefeitura. A execução do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 deve ser acompanhada de
perto pela população, inclusive por meio das instâncias de participação social. A Secretaria
Municipal da Saúde continuará seus esforços para realizar uma gestão cada vez mais
transparente, com ampla divulgação do planejamento em saúde e em linguagem simples e
acessível a todos e todas. O resultado será, seguramente, o aperfeiçoamento das políticas
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públicas em saúde e das entregas realizadas à população. A seguir, apresenta-se a divisão
deste documento: A primeira seção deste documento apresenta, de maneira sucinta, a
macroestrutura da SMS e as atribuições das unidades gerenciais e de participação e controle
social que a compõem. A segunda seção traz o diagnóstico situacional da saúde no Município
de Ibicoara. Ele é composto pelo perfil sociodemográfico, epidemiológico e sanitário,
informações que representam a síntese de desafios da saúde pública. Além disso, apresenta
também o financiamento e as despesas municipais. A terceira seção detalha a matriz de
diretrizes, objetivos e metas que compõem o PMS 2022-2025, com seus respectivos
indicadores de monitoramento. A quarta seção apresenta os compromissos e prioridades
definidos pelas supervisões técnicas de saúde a partir da reflexão sobre a realidade local. A
quinta seção, por sua vez, apresenta a devolutiva das propostas advindas da participação
social. No final do documento, por meio do índice remissivo, é possível localizar a vinculação
com outras pactuações municipais e áreas temáticas responsáveis pelas metas. Plano
Municipal de Saúde - PMS 2022-2025.
INDICE DE MORTALIDADE POR CAUSAS HOMICIDIOS E SUCIDIOS
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS
Órgão colegiado permanente e deliberativo integrante da estrutura básica da SMS, o Conselho
Municipal de Saúde tem suas atribuições, composição e funcionamento constantes da Lei Nº
226-2015.
Em linhas gerais, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de
saúde no âmbito municipal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Sua estrutura
colegiada é composta por representantes do Poder Público, dos prestadores de serviço da
área da saúde, dos profissionais liberais, dos trabalhadores da área da saúde e também por
representantes dos usuários do sistema de saúde

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
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SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (SINAN)
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Figura 01 – Número de casos notificados (confirmados) no SINAN, com residência em Ibicoara-BA,
no ano de 2021 (Período: 01/01/2021 à 31/12/2021).
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Fonte: SINAN, 2022.
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NOTIFICAÇÕES DO SINAN ACIDENTE GERAIS
Figura 02 – Número de casos notificados (confirmados) no SINAN, com residência em Ibicoara-BA,
no ano de 2022 (Período: 01/01/2022 à 12/04/2022).
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Fonte: SINAN, 2022.
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PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE (PCE)
Figura 03 – Quantitativo mensal de casos de esquistossomose positivos (todos foram
notificados e tratados com Praziquantel 600mg) do município de Ibicoara-BA, em 2021 e 2022
(até 12/04/2022).
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Fonte: PCE, 2022.
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MONITORIZAÇÃO DA DOENÇA DIARRÉICA AGUDA (DDA)
Figura 04 – Quantitativo de casos de DDA notificados pelas Unidades de Saúde do município de
Ibicoara-BA, por semana epidemiológica, no ano de 2021.
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Fonte: SIVEP-DDA, 2022.
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Figura 05 – Quantitativo de casos de DDA notificados pelas Unidades de Saúde do município de
Ibicoara-BA, por semana epidemiológica, no ano de 2022 (até 12/04/2022).
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Fonte: SIVEP-DDA, 2022.

NATALIDADE
Quadro 01 - Nascimentos por residência da mãe por Ano do nascimento e Tipo de
parto, no município de Ibicoara, no período de 2018 a 2022 (até 12/04/2022).
Tipo de parto
Ano do nascimento
Total
Vaginal
Cesário
2018
229
123
352
2019
194
79
273
2020
177
145
322
2021*
169
118
287
2022*
44
28
72
Total
813
493
1.306
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC,
2022.
Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvbr.def
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*Obs.: Os dados referentes aos anos de 2021 e 2022 ainda não estão disponíveis no DataSUS na
presente data e foram buscados diretamente no SINASC.

MORTALIDADE
Quadro 02 – Óbitos por Residência por Ano do Óbito e Faixa Etária, no município de Ibicoara, no
período de 2018 a 2020.

Ano do Menor 1
Óbito
ano
2018
09
2019
09
2020
06
Total
24

1a4
anos
01
01

5a9
anos
01
01

10 a 14
anos
01
01

15 a 19
anos
01
01
02

20 a 29
anos
04
04
08
16

30 a 39
anos
06
06
05
17

Continuação do Quadro 02.
Ano do 40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
80 anos e
Total
Óbito
anos
anos
anos
anos
mais
2018
11
03
08
13
19
74
2019
09
06
08
12
22
78
2020
08
10
12
19
17
87
Total
28
19
28
44
58
239
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 2022.
Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10br.def

Os dados de mortalidade referentes aos anos de 2021 e 2022, na presente data, ainda
não estão disponíveis no DataSUS e foram buscados diretamente no SIM. Devido o mesmo
não apresentar relatório por faixa etária, o Quadro 03 abaixo apresenta a mortalidade do
município de Ibicoara, nos anos de 2021 e 2022 (até 12/04/2022), por sexo:
Quadro 03 – Óbitos por residência por ano do óbito e sexo, no município de Ibicoara, no período
de 2021 a 2022 (até 12/04/2022).
Ano do Óbito
Sexo Masculino
Sexo Feminino
2021
50
33
2022
15
14
Total
65
47
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 2022.

Total
83
29
112
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DOENÇAS CAUSADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS- SARS- (COVID- 19):

A Organização Mundial da Saúde - OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da
doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, a COVID-19, constitui uma emergência
de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da Organização,
conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a
situação foi caracterizada pelo órgão como uma pandemia. Dado o ganho de importância e
relevância das ações de vigilância diante da pandemia de COVID-19, destacam-se as
diferentes áreas de atuação da Vigilância em Saúde no monitoramento da pandemia:
¾

Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave;

¾

Vigilância de óbitos; - Vigilância de Síndrome Gripal e Surtos;

¾

Monitoramento das Unidades.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com base no conjunto de análises dos dados
disponíveis até a presente data, avalia que o município está em processo de crescimento
acelerado do número de casos e vem tomando medidas para evitar a sobrecarga da rede de
saúde. Nesse sentido, destaca-se a importância da manutenção das medidas de
distanciamento social, o incentivo ao uso de máscaras e a ampliação da capacidade de
vacinação da população, especialmente dos grupos prioritários .
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IMUNIZAÇÃO
A Vigilância Epidemiológica também é responsável pelo controle de imunobiológicos
do município. São realizadas campanhas, capacitações, controle mensal, supervisões e
reuniões com vacinadores e Unidades de Saúde da Família. As Figuras 01 e 02 abaixo
demonstram os dados sobre a vacinação infantil. Até o momento, o SI-PNI Web e o TABNET
não consolidaram os dados referentes à vacinação de todo o 1º quadrimestre de 2022. Deste
modo, seguem abaixo os dados parciais disponíveis até o momento:
Figura 01 – Cobertura vacinal acumulada em crianças menores de 01 ano de idade, por vacina, no município
de Ibicoara-BA, referente ao 1º quadrimestre de 2022*.
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USO DE ALCOOL:
O uso abusivo e a dependência de bebida alcoólica, e os problemas de saúde deles
decorrentes, são também questões relevantes de saúde pública que consta em
compromisso pelo poder municipal com efetivação das políticas estaduais e federais.

CONSUMO ALIMENTAR:
O aleitamento materno tem sido importante estratégia da Organização Mundial de Saúde
para uma vida mais saudável. Faz parte dos indicadores para a melhoria da Nutrição,
meta 2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

FINANCIAMENTO E PRINCIPAIS DESPESAS MUNICIPAIS
O artigo 165 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os entes da Federação
devem elaborar, a cada quatro anos, um Plano Plurianual (PPA), compreendendo as
diretrizes, os objetivos e metas da administração pública de forma geral, para os
investimentos que desejam realizar e para os programas de duração continuada, a serem
mantidos ou implantados. Assim, ele deverá conter o conjunto de projetos e atividades a
serem realizados no período de quatro anos que compreende, a contar do segundo ano
de mandato do chefe do Executivo. O PPA tem vigência até o final do primeiro ano do
mandato subsequente. O estabelecimento dessa periodicidade visa garantir a
continuidade de ações de um governo para outro, mantendo as prioridades já assumidas,
bem como proporcionar à sociedade uma visão global das intenções de ação da
Administração Municipal. É um instrumento para planejamento de médio prazo. A
periodicidade do PPA coincide com a periodicidade do Plano Municipal de Saúde. Ambos
são elaborados durante o mesmo intervalo de tempo, sendo que, em 30 de setembro de
2020, encaminha o PPA à Câmara Municipal, para apreciação legislativa. O PMS,
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especificamente, é central para a definição e implementação das iniciativas de saúde no
município para o período de 2022 a 2025. Sua elaboração deve considerar as
peculiaridades da realidade municipal e prioridades do governo. A Portaria de
Consolidação prevê a existência de compatibilidade entre os instrumentos de
Planejamento (Plano Municipal de Saúde e Programações Anuais de Saúde) e os
Orçamentários (PPA, LDO e LOA). Além da previsão, o Art. da portaria também enfatiza
o caráter orçamentário dos instrumentos de planejamento do SUS, especialmente do
PMS, que deve nortear o orçamento da saúde. Na gestão do SUS, um desafio permanente
é compatibilizar manutenção e expansão de serviços assistenciais com a constante
necessidade de racionalizar recursos. Neste sentido, estão sendo realizados esforços na
articulação para ampliar a participação das transferências de outros entes da federação
nas fontes de financiamento e para a maior eficiência na gestão dos gastos e na
implementação das políticas públicas de saúde.
Figura 01 – Cobertura vacinal acumulada em crianças menores de 01 ano de idade, por vacina, no município
de Ibicoara-BA, referente ao 1º quadrimestre de 2022*. Figura 02 – Cobertura vacinal acumulada em crianças
com 01 ano de idade, por vacina, no município de Ibicoara-BA, referente ao ao 1º quadrimestre de 2022.
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Fonte: SIPNI, 2022* (Dados parciais de 2022). Disponível em: <http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-

A Vacinação contra a COVID-19 também segue em andamento no município, com a seguinte cobertura,
até o momento:
Figura 05 – Cobertura vacinal da COVID-19, por tipo de dose, em maiores de 12 anos no município de IbicoaraBA, no ano de 2022.
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Figura 06 – Cobertura vacinal da COVID-19, por tipo de dose, em pessoas de 05 a 11 anos no município de
Ibicoara-BA, no ano de 2022.
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A seguir, apresentamos as Diretrizes, Objetivos e Metas que nortearão as políticas de
saúde municipais no município de Ibicoara para os próximos quatro anos, com seus
respectivos indicadores. O PMS foi organizado em torno de três diretrizes, que funcionam
como eixos estruturantes em torno dos quais os objetivos foram agrupados. As metas, por
sua vez, foram agrupadas em torno desses objetivos. A evolução das metas durante o
período de vigência do Plano poderá ser monitorada e avaliada por meio de indicadores
definidos para cada uma delas. Para cada indicador, sempre que possível, foi estabelecida
uma linha de base partir do qual com recorte temporal específico por ano. Em caso de
metas que representam iniciativas totalmente novas, a linha de base é zero. As unidades
de medida do indicador estão padronizadas, sendo sempre um número, um percentual,
uma taxa, uma razão ou uma proporção. Em relação às metas para as quais não foi
possível estabelecer um indicador quantitativo, recomendou-se a fixação de marcos, que
indicam uma entrega em período específico.
Para cada meta do PMS 2022-2025, também se indicou a unidade da SMS responsável
por sua execução, o que não significa que não existam metas de responsabilidade
compartilhada com outras unidades ou até mesmo com outros órgãos. É o caso, por
exemplo, de algumas metas que guardam relação com a Agenda Municipal 2030 para a
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que estabelece a
Agenda 2030 como diretriz das políticas públicas em âmbito municipal. O Plano Municipal
de Saúde 2022- 2025 é o primeiro instrumento de planejamento setorial na prefeitura a
identificar em suas metas a vinculação não só com os respectivos ODS, mas também com
as metas da Agenda Municipal 2030. Uma iniciativa para explicitar a coerência entre o
planejamento setorial da saúde com as demais pactuações do município. Ainda neste
sentido, foi realizado também um esforço de identificação e compatibilização das metas
do PMS 2022-2025 com as metas e ações constantes em outras pactuações, tais como o
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Programa de Metas 2021-2024, o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), entre
outros. Um índice remissivo permitirá consultar as metas do Plano de acordo com estas
diversas categorizações. Para facilitar a identificação visual das vinculações entre as
metas do PMS 2022- 2025 e os principais pactuações transversais na Prefeitura, foram
inseridos selos que representam os ODS à cada meta associada e um selo que identifica
a vinculação com metas do Programa de Metas. Este recurso também foi utilizado para
destacar as metas incorporadas ao PMS oriundas do processo de participação social.
Ainda foram criados selos para destacar as metas oriundas do processo de consulta
pública, da 8ª Conferência Municipal de Saúde e da devolutiva do Conselho Municipal de
Saúde após apreciação da entrega formal do dia.
Abaixo, apresentamos um índice dos objetivos:
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METAS:
META 1- Ampliar em até 80% o número de atendimentos as ações da Vigilância Sanitária e
(VISA) e Vigilância Epidemiológica.
META 2- Requalificar 100% das ações de efetivação no setor de Imunização.
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META 3- Fomentar a estratégia de educação permanente através do NEP Núcleo de
Educação Permanente.
META 4- Ampliar equipe de saúde da Família para aperfeiçoar a cobertura 100% das unidades
onde o volume de famílias não é alçado.
META 5- Requisitar apoio financeiro ao Ministério da Saúde para pacientes com Epidermiólise
Bolhosa.
META 6- Ampliar para 100% o acompanhamento com apoio das ações de saúde das
populações historicamente excluídas, discriminadas e/ou estigmatizadas.
META 7- Ampliar para 100% o acompanhamento com apoio das ações de saúde das
comunidades quilombolas remanescentes.
META 8- Ampliar em 100% a garantia dos serviços de referência a gestantes de alto risco.

MISSÃO:
Promover a saúde e o bem-estar de todos, por meio da implementação e efetivação de
políticas públicas de saúde, pautando-se pelos princípios dos sus de universalidade,
integralidade e equidade.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na
humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política
de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar .

PRIORIDADES LOCAIS
Para a construção de um PMS amplo e ascendente, é imprescindível a contribuição técnica
das unidades territoriais que compõem a SMS, dada sua maior aproximação com a realidade
local e conhecimento das necessidades de saúde da população. Entende-se que a
compreensão da situação de saúde é fruto de uma composição de um diagnóstico abrangente,
do monitoramento dos principais indicadores de saúde e também da percepção prática
construída no cotidiano dos serviços de saúde e na gestão das redes locais de atenção à
saúde. O desafio no PMS é representar as questões específicas de cada território, ao passo
que este se mantém como um orientador para o desenvolvimento das políticas de saúde para
todo o município. Para tanto, a metodologia adotada foi a definição de prioridades locais,
traduzidas em objetivos e metas. Cada uma das 07 UBS definiu duas prioridades, derivadas
da reflexão sobre a situação de saúde desejada para o seu território, utilizando como
referência oficinas que já haviam sido iniciadas no âmbito e demais iniciativas de
aprofundamento das reflexões sobre realidade local e o planejamento. Ao contemplar
prioridades com vinculo territorial se espera que o PMS se torne uma ferramenta que possa
nortear alterações nas condições de saúde.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL
A Secretaria Municipal da Saúde considera de extrema relevância a participação social no
processo de construção de pactuações municipais. Tradicionalmente, essa participação
acontece nos espaços legalmente constituídos para o controle social do SUS. Essas
instâncias desempenham papel fundamental não apenas na participação, mas também no
controle social, buscando assegurar os princípios e diretrizes do SUS na capital. Sem
prejudicar essas instâncias – contempladas no processo de elaboração, conforme
estabelecem as normativas do SUS –, buscou-se atender a demandas crescentes da
sociedade por uma participação ainda mais ampla. Essa demanda por maior transparência e
aprimoramento da participação social, em especial para a participação direta do cidadão, foi
efetivada em consonância com as políticas municipais de promoção.
Nesse sentido, desenvolveu-se estratégia híbrida para a participação social no Plano
Municipal de Saúde 2022-2025, contemplando a participação direta e as instâncias colegiadas
com o intuito de obter uma participação ampla e que refletisse os anseios da população com
relação às necessidades de saúde. Para fortalecer o processo, foi realizada apresentação
para os assessores de Gestão Participativa locais para descrição do processo e dar subsídios
para a mobilização do controle social do território, e também reuniões que contaram com a
presença dos conselheiros, gestores locais para discussão sobre a construção dos
instrumentos de gestão do SUS e orientações em relação ao processo participativo.
As fases previstas foram as seguintes:
¾ Recebimento de Propostas;
¾ Priorização das Propostas pelo Conselho;
¾ Eleição de 5 propostas prioritárias por território;
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POLÍTICA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM
SAÚDE.
A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) é parte integrante
da Política Nacional de Saúde, formulada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O
artigo 200, inciso V, da Constituição Federal estabelece as competências do SUS e, dentre
elas, inclui o incremento do desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação.
O SUS pauta-se por três princípios constitucionais: universalidade, integralidade e equidade.
Todos eles se aplicam também à PNCTIS. Do ponto de vista da ciência e da tecnologia, a
aplicação desses princípios deve corresponder ao compromisso político e ético com a
produção e com a apropriação de conhecimentos e tecnologias que contribuam para a
redução das desigualdades sociais em saúde, em consonância com o controle social.
A produção de conhecimentos científicos e tecnológicos reveste-se de características que são
diferentes daquelas da produção de serviços e ações de saúde. Por esse motivo, os princípios
organizacionais que regem o SUS – municipalização, regionalização e hierarquização – nem
sempre poderão ser adotados mecanicamente no desenho do sistema de ciência, tecnologia
e inovação em saúde (CTI/S), embora, sempre que possível, devam ser considerados.
A PNCTIS é também um componente da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
(PNCTI) e, como tal, subordina-se aos mesmos princípios que a regem, a saber, o mérito
técnico-científico e a relevância social.
O objetivo maior da PNCTIS, assim como da PNCTI, é contribuir para que o desenvolvimento
nacional se faça de modo sustentável, e com apoio na produção de conhecimentos técnicos
e científicos ajustados às necessidades econômicas, sociais, culturais e políticas do País.
Para os objetivos deste documento, a orientação adotada para delimitar o campo da Pesquisa
em Saúde foi a sua finalidade, ou seja, compõem o campo da Pesquisa em Saúde os
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conhecimentos, tecnologias e inovações de cuja aplicação resultem melhorias na saúde da
população.

PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA- MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
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INTRODUÇÃO
Conforme a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, os municípios deverão encaminhar a
Programação Anual de Saúde ao respectivo Conselho Municipal de Saúde, para aprovação antes da data de
encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício correspondente.
A Programação Anual de Saúde é instrumento destinado a servir de referência para a construção do Relatório
Anual de Gestão, delimitando o seu objeto. Deste modo, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de
Gestão representam recortes anuais do Plano de Saúde, o primeiro com caráter propositivo e o segundo
analítico/indicativo.

_______________________________________________________________
Praça Américo Martins Junior, 46, Centro, Ibicoara - BA CEP 46.760-000
Tel. (77) 3413-2199

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibicoara

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
131 - Ano X - Nº 2896

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Americo Martins,47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES
Diretriz 1: Investir em adequação do Centro de Saúde em Hospital de Pequeno Porte em novo espaço físico. Retaguarda-24 H
Objetivo Geral: Adequação do novo espaço físico, além de adquirir equipamentos, aumentando a segurança, saúde e bem estar dos
trabalhadores e usuários.
Objetivo específico
Metas
Ações
Adequação do novo espaço Ampliar, reformar e adquirir a aquisição Estruturar a unidade de Retaguarda, com
físico para o funcionamento da de novos equipamentos.
ambientes
adequados/suficientes
e
Retaguarda-24 Horas.
profissionais qualificados;
Bem como aquisição de câmeras de segurança
eletrônica.
Adquirir veículos comum, Bem Transportar os pacientes de forma Implementar e qualificar o serviço de transporte
como ambulância para renovar e confortável e segura até o local de de
urgência/emergência
com
equipe
ampliar a frota da unidade de destino.
suficiente/capacitada e frota adequada.
saúde da Retaguarda-24 Horas.
Realização de educação permanente das
Realizar Educação Permanente Cursos na área de urgência e equipes assistenciais de toda a Rede de
de profissionais da Unidade de Emergência.
Urgência e Emergência; Promoção da
Retaguarda
implantação da Classificação de Risco em
todos os níveis de atenção da urgência;
Implantar Acolhimento com
Classificação e Avaliação de
Risco (ACCR)/Protocolo de
Manchester na unidade de
Retaguarda.
Implantar Sistema de Prontuário
Eletrônico na Unidade de
Retaguarda.

Essa
metodologia identificar
Rapidamente os pacientes com risco
de morte e os pacientes estáveis,
organizando-os de maneira a atender
primeiro os que mais necessitam.
Mais segurança

Orçamento
Valor
de
repasse
mensal
de
15%
Valor
repasse
mensal
15%.

Valor
repasse
mensal
15%
Promoção da implantação da Classificação de Valor
Risco em todos os níveis de atenção da repasse
urgência;
mensal
15%
Aquisição de um computador para a recepção.
Estimulando à busca ativa dos usuários que já
deram entrada na unidade, para uma fácil
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Melhora o atendimento e aumenta a localização. Bem como, colocando no sistema
os novos usuários. Fortalecimento dos
produtividade
protocolos e fluxos de atendimento;
Permite acesso remoto ao prontuário
Elimina erros de legibilidade e transcrição
O uso de uniforme pelo colaborador
transmite maior segurança e controle no
Aquisição de Fardamentos para
ambiente de trabalho, demonstração de
toda a equipe
organização da empresa e valorização de
sua imagem pelos colaboradores.
Essa prática estimula a fidelização, cria
Promover a valorização do identificação e também aumenta o
trabalho e do trabalhador da número de feedbacks — informações
essenciais para analisar o desempenho
Unidade de Retaguarda.
de qualquer estratégia.

mensal
15%

Adquirir fardamento através de processo
licitatório por empresa especializada. Para Valor
100% da equipe.
repasse
mensal
15%
Elaboração do plano de educação permanente
Valor
para a equipe, Realização dos eventos de
repasse
capacitação.
mensal
15%
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Diretriz 2: Fortalecimento das ações de Saúde Bucal no município.
Objetivo Geral: Realizar atividades educativas de promoção e prevenção pelas Equipes de Saúde Bucal nas escolas através do PSE, salas
de espera, grupos prioritários como crianças, gestantes e puérperas. Realizar o referenciamento para as especialidades odontológicas de
acordo PPI.
Objetivo Específico:
Metas
Ações
Orçamento
Realizar atividades educativas de Aumentar em 70% as ações educativas Realização de palestras educativas nas valor
promoção e prevenção pelas em Saúde Bucal.
atividades de grupo no mínimo 01 vez por estimado
Equipes de Saúde Bucal nas
mês.
anual
R$
Equipes de Saúde da Família,
escolas e CAPS.
Aquisição de Kits de saúde bucal
Realizar sala de espera periodicamente.
Realizar manutenção preventiva a Manter 100% dos equipamentos de -Envio
regular
dos
equipamentos Valor
cada 3 meses e corretiva, quando odontologia em bom estado de odontológicos para conserto.
estimado
necessário, dos equipamentos das funcionamento
-Realizar cronograma para a visita de equipe anual
Equipes de Saúde Bucal
especializada
em
equipamentos
de R$
odontologia a cada 3 meses nos consultórios 45.000,00
de odontologia na zona urbana e rural.
Garantir o atendimento prioritário a Instituir vagas específicas para as Estabelecer fluxo de rotina em cada equipe
100% das gestantes.
gestantes do município. De acordo o para oferta de 100% de acesso das gestantes
perfil epidemiológico de cada equipe.
á consulta odontológica desde o início do Pré
Natal.
Garantir o acesso das próteses Instituir vagas periódicas através de Estabelecer o fluxo para oferta de vagas.
Valor
de
repasse
dentárias pelo Programa Brasil cronograma prévio anual para cessão
mensal MS
Sorridente
de próteses
R$ 7500,00
sendo
R$ 90000,00

anual.
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Diretriz 3: fortalecimento da estratégia de saúde da família
Objetivo Geral: Fortalecimento da estratégia saúde da família
Objetivo específico
Metas
Aprimorar a estratégia saúde da família
Realizar acolhimento em todas as USF`s.
Garantir atendimento nas localidades mais
distantes.
Ampliar as ações de promoção a saúde
por meio do PSE (programa saúde da
família), academia da saúde.
Amplia a cobertura do programa de
agentes comunitários de saúde. Qualificar
o serviço dos agentes comunitários de
saúde, através de ações educativas
permanentes.

Reorganizar às áreas de abrangência das
unidades de saúde da família do
município.

Ações
Fortalecimento intersetorial entre os
setores de saúde, assistência social e
educação.
Estruturar e manter os pontos de apoio
para atendimentos nas localidades
mais distantes.
Manter a realização mensal com as
ESF`s e coordenações AB.
Realizar concurso público/e ou
processo seletivo para ampliar a
cobertura da estratégia de agentes
comunitários de saúde (ACS)
Efetivar o programa NEP ( núcleo de
educação permanente) garantindo
educação permanente e continuada
para ACS, ACE e profissionais de
saúde.
Remapeamento
das
áreas
de
abrangência das unidades de saúde
da família para melhorar o acesso da
população.
Reestruturar a unidade Sebastião
José Domingues . PLEITEAR a
construção e ativação de duas novas
unidades na localidades de renascer e
cascavel.
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Diretriz 4: assistência à saúde da Mulher
Objetivo Geral: melhorar a assistência à Saúde da Mulher
Objetivo especifico
Metas
Ações
Redução dos índices de gravidez Promover a adesão dos jovens ao programa
indesejada e abortos.
de planejamento familiar.
Implementar ações educativas relacionados
à Saúde Sexual e saúde produtiva
Promover orientação e oferta de método
contraceptivos , incluindo anticoncepção de
emergência.
Redução dos índice de câncer de mama Garantir a oferta de exames citopatológicos
e colo do útero.
e mamografias para mulheres na faixa etária
recomendada.
Realizar busca ativa de mulheres de 25 a 64
anos para realizar o exame citopatológico.
Redução dos índices de mortalidade em
Garantir o seguimento dos casos alterados
mulheres em idade fértil e materna.
nos exames de colo do útero e mama.
Monitorar as informações do sistema de
informação sobre o Câncer de colo do útero
e mama. ( SISCAN).
Realizar busca ativa de mulheres com
exames alterados, para prosseguir com o
acompanhamento, conforme protocolo do
ministério da saúde.
Realizar ações do outubro rosa em todas as
unidades, com ações voltadas aos
diagnósticos , prevenção e tratamento do
câncer de mama e colo do útero.
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Incentivar o aleitamento materno.

Realizar ações educativas nos grupos de
gestante
sobre
a
importância
da
amamentação.
Melhorar a assistência ao pré-natal e Realizar busca ativa das gestantes no
garantir acesso e assistência adequada primeiro trimestre.
ao parto.
Garantir
os
exames
laboratoriais,
ultrasonografia e imunização nos três
trimestres da gestação.
Organizar o fluxo para o acompanhamento
das gestantes no PNAR( pré-natal de alto
risco), através da criação do protocolo
municipal.
Intensificar os procedimentos de prevenção,
diagnóstico e tratamento das IST, HIVAIDS, sífilis. Garantindo acesso aos testes
rápidos na primeira consulta pré-natal.
Realizar busca ativa das gestantes faltosas.
Capacitação dos enfermeiros através do
NEP (núcleo de educação permanente),
sobre o acompanhamento pré-natal de
baixo e alto risco.
Garantir o atendimento puerperal na
primeira semana pós parto.
Organizar o fluxo para referencia de
laqueadura e vasectomia.
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Realizar oficinas e grupos mensais de
gestantes, com ações educativas que
orientam, sobre prevenções de doenças,
promoção da saúde.

Diretriz 5: Fortalecimento do programa de saúde da criança e adolescentes
Objetivo Geral: qualificar a atenção à saúde da criança e do adolescente.
Objetivo específico
Metas
Reduzir
internações
por
causas
Implementar ações que sejam sensíveis à atenção primaria de crianças
materializadas sobre a saúde da menores de cinco anos.
criança e do adolescente.
Reduzir a mortalidade em menores de
cinco anos.

Ações
Realizar acompanhamento do crescimento
e desenvolvimento da criança nas consultas
de puericultura.

Orçamento

Atenção
Primaria
R$
Garantir o atendimento de enfermagem, 3.700.000,00
média
médico e odontológico em crianças.
anual
Reduzir a mortalidade infantil, através de
intensificação de ações voltadas à criança.
Realizar a triagem neonatal entre o 3º e o 5º
dia de vida.
Promover a semana do bebê, (AGOSTO
DOURADO) em todas as unidades de saúde
da família. Promovendo o aleitamento
materno exclusivo até o sexto mês de vida
até 2 anos.
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Realizar
oficinas
instrutivas
sobre
alimentação complementar para crianças
menores de 2 anos, desenvolvimento
normal do bebê, principais doenças da
primeira infância, doenças evitáveis pela
vacinação,
disciplina
não
violenta,
fortalecimento de vinculo familiares.
Promover capacitação através do NEP
(núcleo de educação permanente), sobre
doenças mais frequentes na primeira
alimentação
complementar
infância,
saudável.
Implementar as ações do programa
amamenta brasil e alimenta brasil através da
qualificação dos profissionais de referência.
Reduzir o numero de casos de gravidez Promover a adesão de jovens ao
na adolescência
planejamento familiar.
Realizar Ações na semana Nacional de
Prevenção de Gravidez na adolescência.
Reduzir os números de óbitos em PROMOÇÃO de atividades educativas com
adolescentes por causas externas.
adolescentes para o controle de condições
de risco (alcoolismo e uso de drogas).
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etriz 6: Fortalecimento do programa saúde do homem
Objetivo Geral: implementar estratégias para o fortalecimento da saúde do homem.
Objetivo específico
Metas
Fortalecer a assistência primaria no Ampliar e melhorar o acesso da população
cuidado a saúde do homem.
masculina adulta, 20 a 59 anos, aos serviços
de saúde.

Ações
Organizar o atendimento dos homens
em horários alternativos de acordo com
a demanda identificada.

Orçamento
Atenção
Primaria
R$ 3.700.000,00
média
Incentivar a procura dos homens aos serviços Promover ações educativas que anual
favoreçam a aproximação do homem
de saúde.
aos serviços de saúde.
Redução da morbimortalidade da população Realizar ações educativas em saúde
masculina
para orientação das medidas de
prevenção de IST/AIDS e dispensação
de preservativos nas USF´s.
Promoção de atividades educativas com
homens para controle de condições de
risco (alcoolismo e uso de drogas).
Realizar a semana da saúde do homem,
NOVEMBRO AZUL, intensificando as
ações de prevenção e detecção do
câncer de próstata.
Garantir oferta de exames laboratoriais
e encaminhamento para urologista
quando necessário.
Desenvolver ações que sensibilize a
população masculina sobre a relação do
gênero a violências, acidentes, e como
evita-las.
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Diretriz 7: fortalecimento a assistência aos portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM).
Objetivo Geral: organizar a rede de atenção ao paciente Hipertenso e diabético.
Objetivo específico
Metas
Ações
Fortalecer a assistência primaria no Ampliar e qualificar o cuidado e a Realizar ações educativas com escolares e
cuidado a saúde da população com promoção da saúde das pessoas com todas a população sobre os cuidados e
hipertensão arterial sistêmica(has) hipertensão e/ou diabetes;
prevenção de HAS e DM.
e diabetes mellitus (DM).
Realizar salas de espera e atividades
educativas com os pacientes em tratamento,
sobre os vários fatores de risco, tratamento,
alimentação saudável, realização de atividades
física.
Evitar complicações e internamentos Garantir
a
distribuição
regular
de
decorrentes do controle do diabetes e medicamentos para a população hipertensa e
hipertensão
diabética.
Garantir o controle de pressão arterial (PA) e
glicêmica.
Realizar busca ativa na população destes
grupos no território.
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DIRETRIZ 8: Gestão do SUS com controle social.
OBJETIVO GERAL: Desenvolver e fortalecer a gestão do SUS com controle social
Objetivo específico

Metas

Fortalecer os vínculos do cidadão,
conselheiros
de
saúde,
lideranças
informais e de grupos integrados às Assegurar o funcionamento do
atividades coletivas dos serviços de saúde Conselho Municipal de Saúde e as
e de movimentos sociais, agentes ações do controle social.
comunitários de saúde, agentes de
combate às endemias, educadores
populares com o SUS.

Ações

Orçamento

Mobilizar Conselho Municipal de Saúde, Recurso
profissionais de saúde das Unidades de 15%.
atenção básica e usuários para a
participação dos conselhos locais de
saúde;
Incentivar os conselheiros municipais à
fiscalização da saúde no município.
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Diretriz 9: Fortalecimento das ações de Vigilância Epidemiológica
Objetivo geral: Ampliar e implementar ações de Vigilância Epidemiológica no âmbito municipal.
Objetivo específico

Metas

Ações

Manter e melhorar o
Programa de Imunização,
prevenindo a incidência
de
doenças
imunopreviníveis.

Realizar treinamento de 100% dos Realizar capacitação dos profissionais da atenção
profissionais
de
saúde primária para boas práticas em sala de vacina e nos
responsáveis pela vacinação.
sistemas de informação.

Orçamento
Vigilância
saúde.

222.300,00
Fazer busca ativa de 100% dos Realizar busca ativa dos indivíduos com cartão de Média anual.
pacientes com cartão de vacina em vacina em atraso para fazer as atualizações
atraso.
necessárias.
Cumprir as metas de cobertura Realizar alimentação dos sistemas de informação
vacinal de cada vacina conforme (eSUS-AB, SI-PNI e SIES) e monitorar regularmente
portarias vigentes do Ministério da o mesmo.
Saúde.
Garantir o acesso da população ao Programa de
Atingir cobertura vacinal pactuada imunização.
em cada campanha.
Realizar todas as campanhas de Imunização
Manter funcionamento de todos os conforme
orientações
do
Ministério
da
equipamentos de refrigeração.
Saúde/SESAB.
Manter funcionamento de todos os Aquisição de 01 (uma) Câmara Fria.
equipamentos de informática.
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Realizar manutenção preventiva (e corretiva, quando
necessária) dos equipamentos de refrigeração
(câmara fria, geladeiras e aparelho de ar
condicionado).
Realizar manutenção preventiva (e corretiva, quando
necessária) dos equipamentos de informática.
Manter o controle das Controlar/diminuir a incidência de Orientar os profissionais das Unidades de Saúde
Doenças
Diarréicas Doenças Diarreicas Agudas com sobre as DDA.
Agudas (DDA).
referência ao ano anterior.
Realizar monitoramento do número semanal de
casos de diarréia, registrando em planilha específica.
Alimentar rigorosamente o sistema de informação
(SIVEP DDA).
Realizar atividades educativas sobre prevenção e
tratamento das DDA para a população.
Diagnosticar e tratar todos os casos de DDA.
Controlar o número de
casos de Tuberculose e
evitar óbitos por essa
doença.

Reduzir o número de casos novos Realizar treinamento das Equipes de Saúde da
de Tuberculose.
Família sobre a Tuberculose.

Vigilância
saúde.

Garantir
assistência
e Realizar ações educativas na semana mundial de 222.300,00
Média anual.
acompanhamento de 100% dos combate à Tuberculose para a população.
indivíduos diagnosticados com
Garantir o medicamento, consultas e exames
Tuberculose.
necessários à 100% dos pacientes com Tuberculose.
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Garantir o fornecimento da Cesta Básica para os
pacientes em tratamento.
Realizar o Tratamento Diretamente Observado (TDO)
aos pacientes que necessitam.
Realizar busca ativa de Sintomáticos Respiratórios
para condutas necessárias.
Realizar busca ativa de contatos de casos de
Tuberculose, garantindo o sigilo das informações do
doente.
Garantir a vacina BCG para todos os recémnascidos.
Reduzir o número de
casos
novos
de
Hanseníase
e
evitar
seqüelas por essa doença.

Garantir
assistência
e Realizar treinamento das Equipes de Saúde da
acompanhamento de 100% dos Família sobre a Tuberculose.
indivíduos diagnosticados com
Realizar ações educativas (sala de espera/palestra)
Hanseníase.
sobre a Hanseníase para a população.
Garantir o medicamento, consultas e exames
necessários a todos os pacientes com Hanseníase.
Aquisição de 08 Estesiômetros para teste de
sensibilidade dos pacientes.

_______________________________________________________________
Praça Américo Martins Junior, 46, Centro, Ibicoara - BA CEP 46.760-000
Tel. (77) 3413-2199

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3IAPY7PQGFG+4J0IXVEKKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
1 de Junho de 2022
145 - Ano X - Nº 2896

Ibicoara

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBICOARA-BA
Praça Americo Martins,47 - Centro- Ibicoara- CEP: 46.760-000
E-mail: sec.saudeibicoara@gmail.com

Garantir
assistência
aos
pacientes
desenvolverem reações Hansênicas.

que

Realizar busca ativa de contatos de casos de
Hanseníase, garantindo o sigilo das informações do
doente.
Garantir a vacina BCG para todos os contatos de
Hanseníase que tiverem indicação da vacinação,
conforme protocolos vigentes.

Fortalecer funcionamento
do programa de controle e
combate
à
Dengue,
Chikungunya
e
Zika,
reduzindo
consequentemente
o
número de casos e
evitando óbitos.

Realizar 06 ciclos de vistoria por Realizar ação educativa sobre as Arboviroses para a
ano.
população.
Alcançar, no mínimo, 80% de visitas Realizar tratamento dos reservatórios de água,
em cada ciclo de vistoria.
passíveis de tratamento contra a Dengue, a cada 02
meses, repassando orientações pertinentes aos
Reduzir o número de casos de moradores.
arboviroses com referência ao ano
Aquisição de 01 atomizador costal motorizado.
anterior.
Aquisição de 02 bombas costais manuais para
borrifação.
Estruturar laboratório entomológico municipal
(adaptações do setor e compra de equipamentos e
insumos).
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Realizar análise laboratorial das larvas coletadas nos
reservatórios de água.
Manter os sistemas de informação (SISPNCD)
atualizados.
Orientar os profissionais quanto à notificação
oportuna dos casos suspeitos e confirmados das
arboviroses.

Garantir o funcionamento
do programa de controle
da Esquistossomose

Reduzir o número de pessoas Realizar ação educativa sobre a Esquistossomose
contaminadas e realizar tratamento para a população.
oportuno dos infectados.
Realizar o exame colposcópico na população local.

Vigilância
saúde.

em

222.300,00
Média anual.

Realizar tratamento dos infectados.
Manter o sistema de informação (PCE) atualizado.
Realizar ações de controle Reduzir o número de casos de Realizar ação educativa sobre a Leishmaniose para
da
Leishmaniose Leishmaniose (LTA e LV);
a população.
Tegumentar
Americana
Tratar 100% dos casos de Realizar tratamento de todos os pacientes
(LTA) e visceral (LV).
Leishmaniose (LTA e LV) no diagnosticados com Leishmaniose.
município.
Monitorar e acompanhar os pacientes em tratamento.
Manter o monitoramento dos
flebótomos nas áreas endêmicas.
Realizar Teste Rápido para LV em cães com suspeita
da doença.
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Realizar a captura dos flebótomos em áreas
endêmicas.
Realizar a análise laboratorial dos flebótomos.
Realizar a borrifação, quando indicada, conforme
protocolos do Ministério da Saúde.
Garantir o funcionamento
do Programa de controle
da Doença de Chagas.

Reduzir os índices de infestação do Realizar ação educativa sobre a Doença de Chagas
vetor.
para a população.

Vigilância
saúde.

em

Reduzir o número de pessoas Realizar visita mensal aos PIT.
222.300,00
infectadas.
Média anual.
Realizar análise laboratorial de triatomíneos.
Garantir
tratamento
e
acompanhamento de 100% das Realizar a borrifação para os casos de triatomíneo
pessoas com a Doença de Chagas. positivo.
Garantir os exames sorológicos para detecção de
novos casos.
Manter o sistema de informação (PCDCH) atualizado.
Controlar o número de
casos de COVID-19 e Reduzir o número de casos de
evitar óbitos por essa COVID-19.
doença.
Garantir
assistência
e
acompanhamento para 100% dos

Realizar treinamento das Equipes de Saúde da
Família sobre a COVID-19.

Vigilância
saúde.

Realizar ações educativas (presenciais, online ou 222.300,00
cards informativos) sobre a COVID-19 para a Média anual.
população.
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indivíduos
COVID-19.

diagnosticados

com
Garantir acesso aos exames diagnósticos para a
COVID-19.

Garantir acesso à vacinação contra
a COVID-19 para toda a população Realizar o tratamento e acompanhamento aos
elegível.
pacientes diagnosticados.
Realizar busca ativa de contatos de casos de COVID19.
Realizar vacinação contra a COVID-19 para toda
população elegível nas USF e em pontos
estratégicos.
Realizar busca ativa de faltosos à vacinação.
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DIRETRIZ 10: Assistência Farmacêutica. Aprimorar a Assistência Farmacêutica Municipal
OBJETIVO GERAL: Aprimorar, implementar e integrar as atividades da Assistência Farmacêutica nas ações e serviços de saúde,

visando uma atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada;
Objetivo específico

Metas

Ações

Garantir o acesso aos medicamentos e
insumos dos componentes básico e
estratégico da assistência farmacêutica;
Orientar e intermediar o acesso aos
medicamentos
do
componente
especializado;

Assistência
Farmacêutica
fortalecida e qualificada; Acesso
aos medicamentos essenciais e
insumos
em
quantidade
suficiente e tempo oportuno a
toda população assistidas pela
rede SUS.

Programar e adquirir medicamentos e Assistência
insumos farmacêuticos com qualidade farmacêutica
+ 15 %.
para o município.

Orçamento

Receber
e
armazenar
os R$
143.000,00
medicamentos e insumos na Central de anual
Abastecimento
Farmacêutico
em
condições sanitárias adequadas.
Distribuir os medicamentos e insumos
farmacêuticos pertencentes ao elenco
para as unidades de saúde do
município.
Dispensar
adequadamente
os
medicamentos e insumos a população
e prestar orientação quanto à forma
correta de utilizar.
Realizar o controle de estoque dos
medicamentos e insumos, e avaliar o seu
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consumo.
Orientar e intermediar o acesso aos
medicamentos
do
Componente
Especializado
da
Assistência
Farmacêutica aos que necessitarem.
Orientar e intermediar o acesso aos
medicamentos
do
Componente
Especializado
da
Assistência
Farmacêutica aos que necessitarem.

Programar
a
solicitação
de
medicamentos através do Sistema
Integrado de Gerenciamento da
Assistência Farmacêutica (SIGAF) na
Central
de
Abastecimento
Farmacêutico da Bahia (CEFARBA) e
fazer
a
retirada
conforme
agendamento,
assim
como
alimentação regular desse sistema.
Garantir a alimentação do Sistema
Nacional de Assistência Farmacêutica
(Hórus), assim como usufruir dos
benefícios deste programa para as ações
dos serviços de assistência farmacêutica
Manter
e
estruturar
os
serviços
farmacêuticos com auxílio do recurso do
Programa de Qualificação da Assistência
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Farmacêutica no SUS (Qualifar-SUS), por
meio do qual serão adquiridos materiais de
consumo, serviços terceirizados (serviços
de
limpeza,
dedetização,
pintura,
instalação elétrica, internet), embalagens
para acondicionar os medicamentos,
etiquetas para posologia e uniformes para
os trabalhadores;
Utilizar parte do recurso de custeio
Qualifar-SUS para gratificação salarial da
coordenadora da assistência farmacêutica,
justificado pela promoção da educação
permanente sobre uso racional dos
medicamentos,
capacitação
dos
profissionais na área e inserção do cuidado
farmacêutico, otimizando os benefícios e
minimizando os riscos relacionados a
farmacoterapia.
.
Criação da Comissão de Farmácia e
Terapêutica – CTF e Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUME),
assim como sua divulgação dentro dos
serviços de saúde.
Elaborar Protocolos Clínicos institucionais
com intuito de padronizar as condutas
Promover o uso racional de medicamentos
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e a sustentabilidade do sistema de saúde
Ampliar o número de profissional
farmacêutico para otimizar o acesso ao
medicamento e qualificar a assistência
farmacêutica no município
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Diretriz 11: Garantir o acesso e oferta dos exames laboratoriais, implementar um fluxo voltado para o processo de agilização da entrega dos resultados
dos exames.
Diretriz 12: Ampliar a oferta dos exames laboratoriais
Objetivo geral: Garantir oferta de todos os exames laboratoriais preconizados pelo MS e diminuir o tempo de entrega dos resultados de exames laboratoriais.
Objetivo geral: Aumentar a oferta de exames laboratoriais em 70%.
Objetivo Especifico:

Metas:

Entrega de resultados de exames laboratoriais em
tempo hábil para os pacientes.

Marcar exames laboratoriais em tempo hábil para os
pacientes, priorizando os casos nas unidades de
saúde conforme cota mensal disponível.

Ações:

Manter o fluxo de entrega dos resultados de
Entregar resultados com no máximo 30
exames desde a chegada até a SMS ao envio
dias de realizado o exame.
para as Unidades.
Fornecimento dos exames ao paciente
pelas equipes de saúde.

Fornecimento de mais vagas para
realização de exames aos pacientes
agendados pelas equipes de saúde
através da Central de Regulação e
Unidades de Saúde da Família.

Realizar os exames de atenção básica no
laboratório.

Aumentar em 70% o número de vagas fornecidas
para realização de exames laboratoriais.
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Manutenção do espaço físico do laboratório.

Melhorar o espaço físico do laboratório
para melhor atendimento e execução
dos procedimentos técnicos.

x Realizar as manutenções pendentes da
estrutura física.
x Aquisição de um armário com bancada de
mármore para a sala de coleta.
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Diretriz 13: Realização de coleta e envio para análise de amostras de água.
Objetivo geral: Possibilitar o controle da qualidade de água ofertada aos munícipes.
Objetivo específico

Metas

Realizar ações de Vigilância em Saúde

Avaliar

Ambiental relacionada à qualidade da água

fornecedoras

para consumo humano.

município

100%

das
de

fontes

água

para

do

consumo

humano de acordo com a
portaria n° 888/2021.

Ações

Orçamento

Realizar coleta de amostras de água

Vigilância em saúde.

conforme cronograma estabelecido pelo

222.300,00
Média anual

VISA Regional e VISA municipal.
Alimentar o SISÁGUA e sistema municipal

Vigilância em saúde.

de controle da qualidade da água;

222.300,00
Média anual

Avaliar 100% da água bruta
fornecida

para

consumo

Notificar a empresa de abastecimento de

Humano no Município.

água-EMBASA,

Criar um sistema municipal

encontrado inconformidade em relação à

para controle da qualidade da

qualidade da água, bem como informar a

água dos poços artesianos.

prefeitura

toda

alguma

vez

que

inconformidade

for

em

relação aos poços artesianos.
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Realizar cadastro de todos os poços

Vigilância em saúde.

artesianos que abastecem as comunidades

222.300,00
Média anual

caminhões pipas e fontes coletoras, causo
houver.
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Diretriz 14: Realização de educação em saúde sobre água e verminoses
Objetivo geral: Aumentar o conhecimento sobre água através de palestras da população estudantil
Objetivo específico

Metas

Ações

Aumentar o conhecimento sobre água para

Visitar

consumo humano através de palestras da

municipais.

todas

as

escolas

Visitar

Orçamento
cada

sala

de

aula

fornecendo

informações e tirando dúvidas dos alunos

população estudantil municipal do 6° ao 9° ano

sobre verminoses e em especial sobre

do ensino médio.

esquistossomose.
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Diretriz 15: Realização de atividade VIGISOLO
Objetivo geral: Possibilitar o controle da qualidade do solo em locais de risco.
Objetivo específico

Metas

Ações

Orçamento

Realizar ações de Vigilância em Saúde

Aumentar o grau de informação da

Solicitar informações da VISA regional a

Ambiental relacionada ao solo identificando os

VISA municipal a respeito de ações

respeito das ações do VIGISOLO;

Vigilância
saúde.

fatores ambientais que colocam risco à saúde.

do VIGISOLO

em

222.300,00
Média anual
Solicitar ao Estado capacitação aos técnicos da
VISA municipal;

Vigilância
saúde.

em

222.300,00
Média anual
Cadastrar e acompanhar 100% dos

Cadastrar localidades onde haja suspeita de

solos possivelmente contaminados.

contaminação

do

solo

por

substâncias

químicas e metais.
Desenvolver e apoiar ações de educação em
saúde com a temática de contaminação do
solo.
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Diretriz 16: Realizar ações aumentando a informação a respeito de ações da VISA.
Objetivo geral: Gerar ações de educação em saúde para a comunidade
Objetivo específico

Metas

Ações

Orçamento

Realizar palestras e atividades educativas com o

Aumentar o conhecimento da equipe

Capacitar os Técnicos da VISA municipal

Vigilância em saúde.

público em geral aumentando o conhecimento da

de Vigilância Sanitária a respeito de

para a realização de orientações e

população a respeito de ações realizadas pela VISA

situações relacionadas a VISA;

inspeções nos comércios (alimentação,

222.300,00
Média anual

municipal.

pousadas,

saúde

e

demais

estabelecimentos de responsabilidade)

Realização de palestras em escolas

Vigilância em saúde.

estaduais e municipais;

222.300,00
Média anual

Realização de atividades com articulação

Vigilância em saúde.

com as Unidades Básicas de Saúde;

222.300,00
Média anual
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Diretriz 17: Realizar o ciclo de vistorias nos comércios que compete à Vigilância Sanitária municipal

Objetivo geral: Realizar vistorias regulares, bem como cadastro de novos estabelecimentos.
Objetivo específico

Metas

Diminuir o tempo entre vistorias, realizando

Cadastrar

Ações

melhor manejo do tempo, atendendo também

estabelecimentos passíveis de serem

estabelecimentos

novas demandas.

vistoriados

urbana.

e

vistoriar

pela

100%

Vistoria

dos

Sanitária

Fazer

Orçamento
levantamento
em

zona

de
rural

e

Vigilância em saúde.
222.300,00
Média anual

municipal no prazo de 6 meses.

Cadastrar estabelecimentos novos ou

Vigilância em saúde.

Aumentar em 100% a emissão de

antigos que não estejam cadastrados na

alvarás sanitários no período.

Vigilância Sanitária Municipal.

222.300,00
Média anual

Vistoriar e orientar, interditar ou tomar

Vigilância em saúde.

qualquer outra providência que julgue

222.300,00
Média anual

necessário para a manutenção da saúde
pública.
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Diretriz 18: Acompanhar as notificações de acidentes de trabalho nas diversas formas de atendimento à população perante a vigilância
epidemiológica e as Unidades de Saúde municipais.

Objetivo geral: Notificar todo e qualquer acidente/doença do trabalho passível de notificação.
Objetivo específico

Metas

Reconhecer o número real de acidentes/

Aumentar

doenças do trabalho que ocorrem no

acidentes de trabalho ocorridos em

epidemiológica, atenção básica, Unidade

município,

zona urbana e/ou rural;

retaguarda)

diminuindo

subnotificações.

o

número

de

Ações
o

conhecimento

dos

Orientar

Orçamento
os

serviços

quanto

a

de

Vigilância

importância

da

Vigilância
saúde.

em

222.300,00
Média anual

realização de notificações de acidentes de
trabalho.
Realizar os devidos encaminhamentos e

Vigilância
saúde.

em

prevenção nos casos de acidente de
trabalho com risco biológico.
Implementar, com a ajuda de outros

222.300,00
Média anual
Vigilância
saúde.

serviços de saúde, a investigação dos
acidentes graves de trabalho.
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Diretriz 19-Avaliar a saúde mental dos profissionais de saúde do município após dois anos de enfrentamento da pandemia contra COVID 19
Objetivo geral: Obter conhecimento avaliativo sobre a saúde mental para propor melhorias na qualidade do serviço dos funcionários.

Objetivo específico

Metas

Ações

Orçamento

Conhecer o estado de saúde mental dos

Conhecer o trabalhador;

Formulação

trabalhadores da saúde.

Traçar planos para melhoria do

identificação de nome em que haja

campo de atuação do trabalhador.

perguntas

Montar uma equipe de ajuda

escolha

permanente para acolhimento e

relacionada ao trabalho.

tratamento do trabalhador.

Reunir com a coordenação de atenção

Vigilância em saúde.

básica/secretário de saúde para ajuda

222.300,00
Média anual

de

questionário

objetivas
sobre

sem

de

múltipla

saúde

mental

do projeto.

Vigilância em saúde.
222.300,00
Média anual

Visitar cada unidade de saúde para

Vigilância em saúde.

distribuição

222.300,00
Média anual

do

questionário,

bem

como ouvir as queixas de cada
funcionário, caso houver .
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Diretriz 20: Aumentar o Controle no uso de EPI’s e EPC’s.
Objetivo geral: Sensibilizar os profissionais de que a oferta e o uso de EPI e EPC são deveres do empregador e do empregado.
Objetivo específico

Metas

Ações

Orçamento

Diminuir o número de acidentes resultantes do

Conscientizar os proprietários de

Vigilância em saúde.

não uso de EPI.

estabelecimento a respeito do uso

Cadastrar todas as empresas, fábricas,
indústrias ou qualquer estabelecimento
que utilize mão de obra humana.

Realização de palestra educativa com

Vigilância em saúde.

profissionais

222.300,00
Média anual

de EPI e EPC;
Aumentar o nível de conhecimento
dos trabalhadores a respeito do uso
de EPI e EPC;
Aumentar

de

diversos

setores,

avaliando o grau de risco da atividade
o

nível

de

222.300,00
Média anual

exercida;

conscientização dos trabalhadores

Participar na formulação, caso julgue

Vigilância em saúde.

a respeito dos riscos no ambiente

necessário da criação de listas de EPI e

222.300,00
Média anual

de trabalho;

EPC e levantamentos de riscos;
Realização de vistorias em ambientes

Vigilância em saúde.

de trabalho.

222.300,00
Média anual
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