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1. INTRODUÇÃO 

 
Este Plano Municipal de Saúde refere à gestão dos anos de 2022 a 2025 e objetiva a 

consolidação do Sistema Único de Saúde, tendo como base as diretrizes políticas oriundas da 

Constituição Federal Brasileira.  

Atualmente o município de Tupirama é responsável pela atenção primária, tendo 

cobertura de 100% da estratégia saúde da família e possui fluxo de referência do serviço de 

média e alta complexidade. Este instrumento direcionará as ações e serviços de saúde de 

acordo com diagnostico situacional levantados através do sistema de informação que retrata 

os avanços e as situações de risco as quais estão expostos os usuários, assim como a história, 

a cultura e a maneira de viver da população. 

O presente plano está sujeito a possíveis alterações que possam ocorrer no período a que 

se refere, modificações estas oriundas de novos pactos e adesões. Além disto, constitui um 

compromisso com o processo de planejamento estratégico a ser implantado na Secretaria de 

saúde municipal de Tupirama. 

Para sua construção contou-se com a colaboração de uma equipe composta por membros 

da gestão municipal, Conselho Municipal com a colaboração de docentes da ETSUS (escola 

técnica do SUS Gismar Gomes) através do Curso: Planejamento Como Ferramenta de Gestão 

no Fortalecimento do SUS – Plano de Saúde. A construção de todas as etapas levou em 

consideração a observação de documentos como: 

• Lei nº 8.080, de 1990, ART. 36  

• Lei nº 8.142, de 1990. 

• Emenda constitucional 

• Nº 29, de 2000. 

• Portaria   nº 4.279, de 2010. 

• Decreto nº 7.508, de 2011. 

• Resolução CIT nº 01/2011. 

• Lei complementar nº 141, de 2012. 

• Portaria Nº 2.135, DE 2013. 
• Manual de planejamento do SUS 2016 1ª REVISÃO 

• Caderno de Diretrizes, objetivos, metas e indicadores 2013, 2015 2ª edição; 
 

Tudo isso com o intuito de construir com isso um instrumento flexível, mas que consiga 

contemplar as necessidades da população do município de Tupirama.  
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Após os módulos on-line e presenciais, os membros da equipe municipal deram 

continuidade na elaboração do Plano em questão com a construção da árvore de problemas e 

priorização dos mesmos, fluxogramas a fim de elaborar a análise situacional e formulação das 

diretrizes, objetivos, meta e indicadores e tornar este instrumento  em consonância com as 

reais necessidades da população, recursos físico e humanos.   

Este instrumento será apresentado para avaliação e aprovação do controle social - 

Conselho Municipal de Saúde, que durante a análise do conteúdo poderá solicitar ajustes no 

plano caso observe que alguma necessidade da população não está contemplada no 

instrumento. 

Assim o município de Tupirama apresenta o Plano Municipal para o quadriênio 2022-

2025 que têm como objetivo direcionar as ações de saúde de acordo com os princípios do 

SUS, o Plano de Governo Municipal e respeitando as legislações vigentes. 

 

2. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

2.1 Missão, Visão, Valores 

Missão 

Promover o desenvolvimento e regulação das políticas de saúde, viabilizando o acesso e a 

promoção das redes de atenção à saúde e a continuidade dos serviços a toda população de 

Tupirama. 

 

Visão 

Tornar-se referência em humanização e qualidade na prestação de serviços de saúde, fazendo 

a diferença no cumprimento de sua missão, promovendo a acessibilidade a todos os cidadãos 

aos serviços de saúde ofertados.  

 

Valores 

Humanização 

Satisfação do usuário 

Participação e transparência nas ações 

Melhoria contínua da qualidade 

Prestação de serviços com qualidade 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 
 

Razão Social da Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde 

CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 01613619/0001-34 

CNPJ do Fundo Municipal de Saúde: 11.893.009/0001-95 

Endereço da Secretaria Municipal de Saúde: Rua Abraão Aguiar, 56-Centro. 

CEP: 77704-000 

Telefone: 63 3497 1152/1117 

E-mail: tupirama@saude.to.gov.br 
tupiramato@gmail.com 

Site da Secretaria (se houver): -------------------------------------------------- 

 
3.1 IDENTIFICAÇÃO DO SECRETÁRIO 
 

Nome: Cristiana Cléia Quitaiski 

Data da Posse: 01 de Janeiro de 2021 

Período da gestão: 2021-2024 

Nome: José Martins de França 

Data da Posse: 01 de setembro de 2021 

Período da gestão: 2021-2024 

 
 

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE 
 
4.1. PERFIL SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO 

 

Limites do Município: NORTE – Guaraí; SUL-Rio dos Bois; 

LESTE-Santa Maria do Tocantins, Bom Jesus do 

Tocantins e Pedro Afonso; OESTE- Tabocão. 

Área Territorial do Município em Km²: 712km² 

Ano de criação do município: 1997 

Ano de Criação da Secretaria municipal de 
Saúde: 

1997 

Fonte: IBGE Cidades/ Ministério da Saúde/ 06/12/2021 

 
 
 
 
 

mailto:tupirama@saude.to.gov.br
mailto:tupiramato@gmail.com
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4.1.1. Aspectos Demográficos 

 

Aspecto Estimado 2021 (Fonte: IBGE) 

 
População estimada ano 2021 

 

 
1.952 

Fonte: IBGE Cidades/ Ministério da Saúde/ 06/12/2021 

 

De acordo com dados do IBGE Cidades a população estimada para o ano de 2021 é de 

1.952 habitantes.  No Relatório de cadastro individual do E-SUS em 06/12/2021 consta 1.543 

cadastros ativos, sendo que este se auto declararam branca (265), preta (3), Amarela (33) parda 

(1214) e indígena (0). A população de Tupirama é uma comunidade com características 

tipicamente brasileira que aos poucos tem sofrido interferência cultural de outras regiões do 

nosso país, pelo fato que muito tem imigrado para esta região devido a produção de soja e da 

existência da Usina de álcool e açúcar na Cidade de Pedro Afonso e muitos que vem trabalhar 

na usina, passam a morar na cidade. Sua população reside em zona rural e urbana, sendo a 

maior taxa populacional na zona urbana. 

4.1.2. Taxa de Fecundidade 

Evolução das Taxas de Fecundidade Total 

Localidades 2009 2010 2011 2012 

Brasil 1,84 1,82 1,78 1,8 

Região Norte 2,41 2,34 2,26 2,3 

Tocantins 2,31 2,16 2,33 2,1 

Município de Tupirama - 2,69 - - 

Fonte: IBGE 06/12/2021 

O gráfico acima apresenta a taxa de fecundidade e podemos observar que tanto a 

região norte quanto o Estado do Tocantins apresentam índice maiores do que o preconizado 

pelo país, daí a necessidade de investimentos na área de planejamento familiar, garantindo o 

direto de escolha do método contraceptivo adequado aos anseios de cada mulher e/ou casal, 

disponibilizando nos serviços de atenção primária os diversos métodos com capacitação de 

recursos humanos. O Município de Tupirama no ano de 2010 apresentou uma taxa de 2,69 

acima da taxa apresentada pelo Estado do Tocantins, nos demais anos não foram encontradas 

informações sobre o município dificultando a inclusão do mesmo na tabela e por isso usado 

últimos dados disponíveis.  
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4.1.3. Estrutura por faixa etária relativa por sexo e idade - Tupirama 

População - Sexo e faixa etária 2020 

Faixa-etária Homem Mulher Total 

0 a 4 anos 87 83 170 

5 a 9anos 86 72 158 

10 a 14 anos 83 65 148 

15 a 19anos 68 78 146 

20 a 29 anos 171 175 346 

30 a 39 anos 159 151 310 

40 a 49 anos 147 124 271 

50 a 59 anos 94 94 188 

60 a 69 anos 46 63 109 

70 a 79anos 29 24 53 

80 e mais 10 13 23 

Total 980 942 1922 

FONTE: DATASUS 07/12/2021 

 

A tabela acima apresenta a população estimada conforme dados do IBGE, para o 

município em 2020 de 1.922 habitantes residentes, para 2021 1.952 habitantes. Conforme 

verificamos no município têm a predominância do sexo masculino em todas as faixas etárias, 

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

somente procura a unidade de saúde ao apresentar uma patologia que ocasione desconforto.  

Uma das ações propostas neste plano para atender este público alvo será a implantação no 

município da política de saúde do homem, priorizando e reorganizando os serviços de saúde 

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

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

de próstata e prevenção através da imunização. 

      Os demais grupos da população já estão contemplados nas prioridades de atenção básica 

no atendimento e possuem como rotina a busca dos serviços de assistência à saúde e 

prevenção de doenças. 

 
4.1.4 Aspectos Socioeconômicos 

O município apresentou em 2018 um PIB per capita de 26.430,98 R$, ficando na 

posição nacional em 1614º, no estado em 23º e na região geográfica imediata em 3º lugar. 

Vale apontar ainda que o total de receitas realizadas em 2017 foi de 11.134,71 R$ (×1000) 

comparando a outros municípios e total de despesas empenhadas no mesmo ano supracitado 
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foi de 10.101,16 R$ (×1000), conforme site do IBGE. 

(Https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/tupirama/panorama, acessado em 07/12/2021) 

 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 

98,9 % 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede 

pública) [2019] 

6,0 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019] - 

Matrículas no ensino fundamental [2020] 287 matrículas 

Matrículas no ensino médio [2020] 46 matrículas 

Docentes no ensino fundamental [2020] 21 docentes 

Docentes no ensino médio [2020] 10 docentes 

Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2020] 2 escolas 

Número de estabelecimentos de ensino médio [2020] 1 escolas 

Fonte: IBGE Cidades – 07/12/2021 

 
4.1 5 Saneamento 

 
Apresenta 24.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 68.3% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 44 de 139, 92 de 139 

e 51 de 139, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 

3368 de 5570, 3210 de 5570 e 4835 de 5570, respectivamente. 

(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/tupirama/panorama). 

 

 

 
4.1.6 Situação Ambiental 

 
Solo  

O Município de Tupirama é composto por terras arenosas na sua maioria; possui 

relevos de planícies ao longo do Rio Tocantins, apresentando elevações como morros e 

morrotes de pouca altura no interior. 

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

que abastece o município do manancial superficial (Rio Tocantins). Que está de acordo com a 

Portaria GM 2914/2011 que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/tupirama/panorama
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controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, e dá outras providências. 

  A Secretaria Municipal de Saúde tem realizado a vigilância a qualidade de água por 

meio do envio mensal de 06 amostras água coletadas da rede de água ao LACEN, bem como 

dos sistemas de abastecimento individual. 

O Estado do Tocantins, através da Portaria SES nº 1487/2016, normatizou a 

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

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

transmissão hídrica e alimentar. Este insumo é adquirido pelo Ministério da Saúde e 

distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde. 

Compete a Secretaria Municipal de Saúde buscar o Hipoclorito de Sódio a 2,5% no 

Almoxarifado Central da SES-TO, além de distribuir e informar à população acerca do uso 

correto do produto, bem como seu adequado armazenamento, por meio de ações educativas. 

 
4.1.7 Populações em Situações de Vulnerabilidade e Iniquidade 

 
 A população municipal é predominante parda e branca. De acordo com dados do IBGE 

em 2020 a população era de 1.922 habitantes. Neste período 63,04% da população se 

declarou parda, na área do município não existem aldeias, quilombolas e assentamentos. Já 

os negros representam apenas 8,81% da população e os brancos 26,00%. A comunidade tem 

características tipicamente brasileira que aos poucos tem sofrido interferência cultural de 

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

produção de soja e da existência da Usina de álcool e açúcar na Cidade de Pedro Afonso e 

muitos que vem trabalhar na usina, passam a morar na cidade. 

A população é coberta 100% pela Estratégia Saúde da Família, possui cinco agentes: dois 

na zona urbana e três na zona rural 
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4.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 
4.2.1 Morbidade 

 

4.2.1.1 Doenças e Agravos não transmissíveis  

 

Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência -  Município: Tupirama 

Internações por Capítulo CID-10 - Período:2017-2020 

Capítulo CID-10 Internações 

I.   Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 

24 

II.  Neoplasias (tumores) 32 

 2 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 

13 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 2 

VI.  Doenças do sistema nervoso 10 

VIII. Doenças. do ouvido e da apófise 

mastoide 

1 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 29 

X.   Doenças do aparelho respiratório 39 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 28 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 19 

XIII. Doenças sist. osteomuscular e tec. 

Conjuntivo 

6 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 21 

XV.  Gravidez parto e puerpério 48 

XVI. Algumas afec. originadas no período 

perinatal 

4 

XVIII. Sint sinais e achad. Anorm. ex clín e 

laborat 

6 

XIX. Lesões enven. e alg. out conseq. causas 

externas 

48 

XXI. Contatos com serviços de saúde 6 

Total 338 

Fonte: DATASUS. Acesso em 20/08/2021 

Na avaliação da morbidade Hospitalar foi observada que os maiores índices de 

internações foram referentes a questões de gravidez e puerpério, Lesões causas externas, 

seguido de doenças do aparelho respiratório. 
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• Hipertensão 

 
Com intuito de conscientizar os usuários quanto à morbimortalidade da hipertensão 

arterial a Unidade de Saúde da Família desenvolver ações educativas em grupos em parceiras 

com a Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS por meio do Grupo de Idosos “Vivendo 

a Melhor Idade” onde ainda se concentra mais os casos das doenças. E também foi 

implantado a partir de agosto de 2017 o Núcleo Saúde da Família com a presença dos 

seguintes profissionais: Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicóloga e Assistente Social.  

É importante ressaltar que apesar das atividades desenvolvidas no município, percebe-

se um aumento de casos novos a cada ano. No dia 07 de dezembro de 2021 constava no 

sistema de monitoramento 234 pessoas hipertensas, para tanto o município tem estudado 

uma proposta de ações no município que promovam a alimentação saudável e maior 

qualidade de vida da população e manutenção da disponibilidade de medicação e 

monitoramento de no mínimo 02 vezes ao ano da pressão arterial. 

 

• Diabetes 

 

Consta no sistema de monitoramento o quantitativo de 62 casos de diabetes. 

Destes, 25 pacientes em uso de insulina NPH e 2 Com Insulina Regular, os mesmos 

sendo acompanhados e orientados aos cuidados, prevenção de agravos, uso correto 

de medicações. 

 

• Neoplasias 

Neoplasia é o termo que designa alterações celulares que acarretam um crescimento 

exagerado destas células, ou seja, proliferação celular anormal, sem controle, autônoma, na 

qual reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar, em consequência de mudanças nos 

genes que regulam o crescimento e a diferenciação celulares. A neoplasia pode ser maligna ou 

benigna. Puxando o Relatório no Sistema DATA SUS, Capítulo CID-10: II. Neoplasias (tumores) 

no peeríodo: Jan-Set/2021 apontou a existencia de 02  casos em tratamento. 

 

• Quedas, afogamentos e outros  

 
No Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, consta 01 (uma) morte por Queda no 

mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos. 

• Suicídio 
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No Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, há registro de 02 (um) suicídio e/ou 

tentativa de suicídio como causa de internação ou morte no período de 2017 a 2020. O 

município dispõe de serviço de psicologia na rede municipal que oferta acompanhamento de 

pessoas em situação de risco e desenvolve atividades Inter setorial de educação pertinentes à 

está temática- setembro amarelo.  

• Homicídio 

 
Nos últimos 04 (quatro) anos, ocorreu 01 homicídio. A cidade atualmente está com o 

posto da polícia militar desativado, mas que recebe a ronda policial diariamente da polícia de 

Pedro Afonso que fica a 8 km, que são responsáveis pela segurança dos munícipes. 

Raramente ocorrem detenções e quando acontecem os infratores são encaminhados a 

delegacia de polícia do município de Pedro Afonso, local no qual são ouvidos pelo delegado 

responsável pela comarca, normalmente são pequenos furtos e brigas conjugais. O período 

para maior risco de homicídio é durante a temporada de Praia no mês de julho, visto que o 

município tem a Praia do Bom Será no rio Tocantins, nesse período é solicitado reforço policial 

e normalmente não são necessárias grandes intervenções. Em virtude da Pandemia pela 

COVID-19 no ano de 2020 e 2021 e os decretos de isolamento e distanciamento social 

favoreceu a redução deste tipo de intercorrências. 

 

• Drogas 

 
Nos documentos (prontuários) da unidade de saúde não há registrados intercorrências 

devido ao uso de drogas ilícitas. A Policia Militar e o Conselho Tutelar realizam em parceria 

com a saúde, pastores, padres, palestras sobre drogas enfatizando os malefícios que esta traz 

para a própria saúde, para os familiares e a sociedade em geral.  

Apesar de não haver registros nos documentos da unidade de saúde, nem informações 

geradas pelos agentes comunitários de saúde sabemos da existência de dependentes 

químicos e a necessidade de implantação de ações que garantam estes cidadãos o direito a 

um acompanhamento digno e a libertação das drogas, inserindo estratégias como: projetos 

executados em escolas, projetos comunitários e centros de referência, voltados à grupos de 

risco como crianças em situação de rua, usuários de drogas injetáveis e estudantes de 

primeiro e segundo graus, com atividades de informação, educação e comunicação. 
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4.2.1.2 Doenças Transmissíveis  

• Hanseníase 

 

 O Município de Tupirama é uma região endêmica para hanseníase, doença milenar 

envolta de estigma dificultando a identificação de possíveis portadores, com o intuito de 

amenizar o preconceito a equipe saúde da família vem desenvolvendo ações que visam 

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

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

comunicantes para realização do exame dermato-neurológico. 

A tabela abaixo aponta que no período de 2017 a 2020 os casos detectados foram 05 

casos de hanseníase, não houve óbitos devido ao agravo. No entanto se mantém a 

intensificação na busca de novos casos, tendo por objetivo o tratamento e acompanhamento 

adequado dos pacientes e seus contatos. 

 

Acompanhamento dos dados de Hanseníase - Tocantins 

Frequência por Ano Diagnóstico   
Município de notificação: 172125 Tupirama  

Período:2017-2020     
 

Hanseníase 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net 

 

 

• Tuberculose 

 

2017
2018

2019
20201

1

1

1

1 2 3 4

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

semestralmente a busca ativa de sintomático respiratório através dos agentes comunitários 

de saúde com a aplicação de formulário que visa durante a visita domiciliar identificar 

possíveis suspeitos de portarem a doença, estes são encaminhados a Unidade Básica de Saúde 

para realização de baciloscopia e rastreamento de contatos, além de serem orientados 

quanto à forma de contagio e os meios de prevenção, destacando o tratamento e a cura. 

No ano de 2020 não consta nos registros caso notificado um caso suspeito, mas a 

investigação provou-se positiva para Tuberculose.  No entanto mantém a busca ativa de casos 

suspeitos. 

 
Casos confirmados segundo Ano Diagnóstico 
Município de notificação: 172125 Tupirama 

Período: 2017-2020 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net 

 

• Hepatites  

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

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

prevenção contando com a equipe de saúde da família junto à comunidade e da clientela 

escolar, realizamos atividades variadas e disponibilização de vacinas no qual sempre 

alcançamos as metas pactuadas. Lembrando que a vacina disponibilizada na unidade é 

somente para hepatite do vírus B, as demais somente em casos especiais. 

A equipe de Estratégia Saúde da Família do Município de Tupirama, além de distribuir 

a vacina contra a Hepatite B, fornece tanto aos usuários suspeitos e as gestantes no ato do 

pré-natal o exame sorológico. De acordo com os dados Epidemiológicos há prevalência da 
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Hepatite do grupo A no município. No período de 2017 a 2021 não foi registrado nenhum caso 

positiva em humanos no município de Tupirama.  

 

• Meningites 

 
O termo meningite expressa à ocorrência de um processo inflamatório das meninges 

(membrana que envolve o cérebro), que pode estar relacionado a uma variedade de causas, 

tanto de origem infecciosa como não infecciosa. A Unidade Básica de Saúde tem disponível na 

sala de vacina imunobiológico para crianças a partir dos 5 meses e para adolescentes de 12 a 

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

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

registro de nenhum caso suspeito e nem confirmado de casos nos últimos 04 anos no sistema 

de informação, SINAN, de casos de meningite notificado no município de Tupirama. Os 

profissionais estão vigilantes ao agravo observando nos usuários a presença de sinais ou 

sintomas que possam despertar a suspeita do agravo. No período de 2017 a 2021 não foi 

registrado nenhum caso positiva em humanos no município de Tupirama.  

• DST/AIDS 

Atualmente os pacientes soropositivos são acompanhados pelo município e Hospital 

de Doenças Tropical - HDT.  

 

4.2.1.3 Doenças Transmissíveis – Vetorial e Zoonose 

 

• Leishmanioses 

 
O município através da atuação dos agentes comunitários de endemias (ACE) realiza o 

controle do agravo através da coleta de sorologia de cães suspeitos para Leishmaniose 

visceral, o material coletado é encaminhado ao LACEN que após avaliação do material retorna 

o resultado ao município, que tem como responsabilidade notificar os donos dos animais 

quanto ao resultado do exame e, posteriormente se confirmado a suspeita é realizada a 

eutanásia dos animais mediante a autorização do proprietário. É também realizado um 

trabalho de manejo ambiental em conjunto com os ACE e os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) conscientizando a população da importância da limpeza de entulhos nos quintais 

evitando assim a proliferação do mosquito. 
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No período de 2017 a 2021 não foi registrado nenhum caso positiva em humanos no 

município de Tupirama.  

• Malária 

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

e sintomas da doença, principalmente quando o usuário é proveniente de regiões do Estado 

do Pará ou municípios vizinhos a este, observando na anamnese se o usuário tem histórico de 

recente viajem a esta região, em caso positivo/suspeito é realizado o exame de gotas espessa 

para confirmação do diagnóstico, material coletado encaminhado ao laboratório de referência 

no município de Pedro Afonso. 

  

• Dengue, Zica Vírus e Chikungunya 

 

A Vigilância em Saúde Municipal, juntamente com os agentes de endemias em parceria 

com os agentes comunitários de saúde desempenham papel de suma importância para 

controle do agravo. Ações educativas são primordiais, buscando junto à comunidade a melhor 

maneira de evitar os criadouros do mosquito que tem preferência por água limpa e parada. 

Além de mobilizações são realizadas palestras em escolas, caminhadas, faixas, gincanas anuais 

e divulgação em carro de som convocando toda a sociedade para o combate a dengue. 

O acompanhamento do índice de infestação do Aedes aegypti é realizado mensalmente 

pelos agentes de endemias e pela equipe saúde da família, enfatizando os locais com maior 

foco de larva positiva, traçando estratégias de controle e eliminação do foco. Todos os casos 

suspeitos de dengue são notificados e investigados pela equipe de vigilância epidemiológica, a 

confirmação e/ou descarte do caso é realizado através de exame laboratorial realizado pelo 

laboratório de referencia, LACEN. 

O gráfico abaixo aponta notificações no período de 2018 a 2021.  
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Dengue 

 
 

 

FONTE: SINAN 
 

• Doença de Chagas 

 Não há registro de casos agudos no sistema de informação nos últimos quatro anos. 

Para monitoramento do agravo a equipe de saúde vem desenvolvendo trabalho especifico 

através da divulgação da doença na comunidade, os agentes comunitários de saúde realizam 

diariamente o monitoramento entomológico. Os agentes de endemias são responsáveis pela 

Ano - 2019 

Ano - 2017 

Ano - 2021 
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borrifação das localidades onde foram encontrados os barbeiros e pela pesquisa de 

triatomíneos conforme classificação das áreas de estratificação de médio e alto risco, tais 

ações foram pactuadas na PAVS e são acompanhadas mensalmente pela coordenação da 

estratégia saúde da família. 

 

• Raiva  

Não há casos do agravo no município em seres humanos. Mas a vigilância é constante. 

O controle da transmissão da doença, é realizado através das campanhas de vacinação dos 

animais (cães e gatos) realizados anualmente no município, e quando há casos de ataques de 

animais a seres humanos, estes casos notificados no SINAN e tais pacientes recebem a vacina 

antirrábica. 

• Leptospirose 

A equipe de Vigilância Epidemiologia mantém em alerta para este agravo apesar de 

não ter casos no município. 

 

• Toxoplasmose 

 
Não há registro de notificação do agravo, a vigilância é continua e é realizado como 

rotina o rastreamento de possível infecção em gestante através de exame laboratorial. 

 

• Brucelose 

 
No sistema de informações, SINAN, não há registro de casos do agravo, levando em 

consideração que em tal fonte só temos dados a partir de 2007. A equipe de vigilância 

epidemiológica permanece alerta para qualquer suspeita, pronta para notificação e 

investigação dos casos, quando necessário. 

 

• Hantavirose 

 
Apesar de ser uma doença nova, pouco divulgada, a vigilância epidemiológica mantém-

se alerta para este agravo e não tem registro da patologia no município. 
 

• Febre maculosa 
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No sistema de informação, SINAN, não há registro de notificação do agravo nos 

últimos quatro anos no município, estando à vigilância epidemiológica alerta para o 

surgimento de usuários que apresentem os sintomas da doença. 

 
4.2.1.4 Acidentes Animais peçonhentos 

 
Visto que, a administração do soro deve ser realizada em unidades de Pronto Socorro, 

os casos de acidentes por animais peçonhentos são atendidos no Hospital Regional de Pedro 

Afonso onde são também notificados. Entretanto ao município cabe a responsabilidade de 

desenvolver ações educativas que promovam a prevenção desses acidentes; o município teve 

37 casos no período de 2013 a 2016. 

 
Acidentes Animais peçonhentos 

 
 

4.2.2 Mortalidade  

 

MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSA E FAIXA ETÁRIA 

Óbitos p/Residência /por Capítulo CID-10 

Município: 172125 Tupirama 

Período:2017-2019 

Capítulo CID-10 - Óbitos/Residência 

II.  Neoplasias (tumores) 3 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 3 

VI.  Doenças do sistema nervoso 1 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 13 

X.   Doenças do aparelho respiratório 3 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 1 

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais- ex. clínica e laboratorial 3 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 8 

Total 35 

Fonte: DATASUS. Acesso em 20/08/2021 

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

2013 2014 2015 2016 Total

Casos notificados



21 
 

 

Em 2011, houve uma mudança no conteúdo da Declaração de Óbito, com maior 

detalhamento das informações coletadas. Para este ano, foram utilizados simultaneamente os 

dois formulários. Para mais detalhes sobre as mudanças ocorridas e os seus efeitos, veja o 

documento "Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Consolidação da base de dados 

de 2011". 

No dia 13/06/2019, os arquivos do SIM referentes ao ano de notificação 2017 foram 

atualizados, com alteração das causas básicas de 2 registros e exclusão de 1 registro. 

No dia 01/04/2020, os arquivos do SIM referentes ao ano de notificação 2019 foram 

atualizados, com alteração das causas básicas de 4 registros e exclusão de 1 registro. 

 Como podemos notar, as maiores taxas de mortalidade registrada no período estão 
voltadas para Doenças do aparelho circulatório. 

 

• Quantitativo de óbitos infantil de menores de cinco ano no período de 2015 á 2019. 

 

LOCAL/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 

Tupirama 0 01 01 0 0 

 
 
 

• Mortalidade Materna – Município de Tupirama, período de 2010 a 2013 
 

LOCAL/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 

Tupirama 0 0 0 0 0 

 
 

5. GESTÃO EM SAÚDE 

5.1. Financiamento em Saúde 

5.1.1. Informações do Fundo Municipal de Saúde 

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

 
97/2011 de 11 de abril de 2011 

CNPJ do Fundo Municipal de Saúde: 11.893.009/1000-95 

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde: Sim 

Nome do Gestor do Fundo Municipal de Saúde: José Martins de França 

Cargo do Gestor do Fundo Municipal de Saúde: Secretário Municipal de Saúde 

 
5.1.2. Histórico do Percentual aplicado de acordo com a EC 29 

 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

19,18 15,77 16,16 15,04 15,08 
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Fonte : SIOPS (08/12/2021) 
 
 



 

5.1.3 Recursos em Saúde  

FONTE: SIOPS – gerado em 13/12/2021 



 

 

 

 

 
6. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE 

 
Os sistemas de informação que são desenvolvidos no município são:  

 Atualização Semanal: 
1) SINANET: Sistema de Informação de Agravos de Agravos de Notificação; 
2) SISFAD: Sistema de Informação de febre Amarela e Dengue 
3) SIVEP-DDA: Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas; 
 

Atualização Mensal: 
 
1) CARTÃO SUS: Cadastro de usuários do sistema único de saúde; 
2) CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - equipe e profissionais de 

saúde; 
3) DENGUE: Informe de agravos da dengue; 
4) GAL: Sistema de Gerenciamento de Análises de água, sorologia humana e canina 

do LACEN.  
5) E-SUS –  Sistema de Informação da Atenção Básica   
6) SI-PNI WEB: Sistema de Informação de Imunobiológico (Vacinas); 
7) SIASUS: Sistema de informação Ambulatorial; 
8) SIM/SINASC: Sistema de Informação de Mortalidade e Nascidos Vivos; 
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9) SISAGUA: Sistema de Informação da Qualidade da Água consumida no município; 
10) SISLOC: Sistema de localidade; 
11) SISPRENATAL: Sistema de Cadastramento e acompanhamento a gestante; 
12) SISVAN BOLSA FAMILIA: Acompanhamento do peso dos beneficiários da bolsa 

família 
13) SISVAN: Acompanhamento Nutricional; 
14) TRANSMISSOR DATASUS: Envio de informações dos sistemas - SIA, SIAB e CNES. 
15) Vitamina A 

 
Sistema gerenciado pelo Gestor: 
 

1) SISMOB- Sistema de Monitorização de Obras; 
2) PSE – Programa Saúde na escola; 
3) DIGISUS - Sistema de informação para municípios, desenvolvido a partir das normativas do 

planejamento do SUS e da internalização da lógica do ciclo de planejamento. 
4) E- gestor - Plataforma WEB para centralização dos acessos e perfis dos sistemas da Atenção 

Básica - AB, bem como um aglutinador de informações próprias para os gestores  municipais 
Sistema gerenciado pelo Conselho de Saúde: 
 

1) SIACS - Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde 
 
A maior dificuldade encontrada para implantação e manutenção dos sistemas de 

informação é o fato de existir apenas um digitador, bem como a alta rotatividade, que ocorre 
em função de ainda não ter servidores efetivo (concursado) no mínimo (02) dois para esta 
área, para garantir a alimentação e monitorização das informações, que viabilizará o 
recebimento contínuo dos recursos provenientes da alimentação adequada dos mesmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.1. Indicadores de Saúde – Pactuação Interfederativa 
 

PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES (SÉRIE HISTÓRICA) 

Região de saúde: Cerrado Tocantins Araguaia 

Relação de indicadores 

Nº Tipo Indicador Série histórica Unidade 

2016 2017 2018 2019 

1 U Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais 
DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas) 

03 01 01 06 Nº 
absoluto 

2 E Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados 100 NO NO NO % 

3 U Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 90 88 100 92 % 

4 U Proporção de vacinas selecionadas do CNV para crianças < 2 anos - 
pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª), poliomielite (3ª) e 
tríplice viral (1ª) - com cobertura vacinal preconizada 

100 100 100 0,00 % 

5 U Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 
encerradas em até 60 dias após notificação 

NO NO NO NO % 

6 U Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 
coortes 

100 100 100 NO % 

7 E Número de casos autóctones de malária 0 0 0 0 Nº 

absoluto 

8 U Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade 0 1 0 0 Nº 

absoluto 

9 U Número de casos novos de aids em menores de 5 anos 0 0 0 0 Nº 

absoluto 
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10 U Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez 

139 161 139 138 % 

11 U Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 
anos na população residente de determinado local e a população da mesma 
faixa etária 

0,33 0,14 0,21 0,21 Razão 

12 U Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 
50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da 
mesma faixa etária 

0 0 0,04 0 Razão 

13 U Proporção de parto normal no sus e na saúde suplementar 13,64 37,50 50,00 38,46 % 

14 U Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos 31,82 20,83 36,36 30,77 % 

15 U Taxa de mortalidade infantil. 0 0 0 0 Nº 

absoluto 

16 U Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência 0 0 0 0 Nº 

absoluto 

17 U Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. 100 100 100 100 % 

18 U Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa 
bolsa família 

94,12 92,12 79,64 87,18 % 

19 U Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 100 100 100 100 % 

21 E Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de atenção básica NP NP NP NP % 

22 U Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis 
visitados para controle vetorial da dengue 

5 9 8 9 Nº 
absoluto 

23 U Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de 
agravos relacionados ao trabalho 

NO 50 100 100 % 

Nota: Tipo do indicador: U= indicador universal e E = indicador específico 
 NO: Não ocorreu /NP: Não Pactuado/ NA: Não avaliou 



 

 
 
 

NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DO SUS – PREVINE BRASIL 
 
O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 

2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências 

para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação 

ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.  

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento 

focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre 

população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores 

e dos profissionais pelas pessoas que assistem. O Previne Brasil equilibra valores financeiros 

per capitação referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da 

Família (ESF) e de Atenção Primária (EAP), com o grau de desempenho assistencial das 

equipes somado a incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento 

(Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, informatização (Informatiza APS), equipes 

de Consultório na Rua, equipes que estão como campo de prática para formação de 

residentes na APS, entre outros tantos programas. Essa proposta se inicia com sete 

indicadores que chegarão a vinte um, a previsão era que esse aumento de indicadores seria 

gradual a cada ano, mas devido a pandemia do novo coronavírus, o Ministério lançou mão de 

algumas portarias para não prejudicar os Munícipios. Segue abaixo os indicadores com 

possível validade para 2022. 

1. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal (PN) realizadas, 

sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação;  

2. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV;  

3. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado;  

4. Cobertura de exame citopatológico;  

5. Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente;  

6. Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada semestre  

7. Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.  
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6.2 Programação e Ações de Vigilância em Saúde – PAVS 
A equipe saúde da família e os agentes de combate a endemias estão interligados nas 

ações de vigilância em saúde, há uma cumplicidade entre os profissionais para o andamento 
das ações propostas na PAVS. No decorrer do período de Pactuação os profissionais avaliam 
as metas alcançadas anteriormente identificando as ações que não alcançaram o objetivo 
proposto, quais foram às falhas e traçando novas estratégias.  

O acompanhamento das ações da programação de vigilância em saúde – PAVS é 
realizado mensalmente, cada profissional de acordo com sua área de atuação, se na vigilância 
sanitária ou agentes de endemias tem suas atribuições e planos de ação que são 
desenvolvidos com o intuito de suporte para o desenvolvimento das ações e avaliação dos 
resultados. 

Os valores a serem pactuados são apresentados pelos técnicos da secretaria estadual 
de saúde que após serem avaliados pelos técnicos do município são questionados caso haja 
necessidade e posteriormente pactuados. Os técnicos da SESAU realizam o monitoramento 
das ações realizadas pelo município e envia os resultados deste monitoramento à secretaria 
municipal de saúde, como forma de suporte técnico e principalmente para avaliação pelos 
profissionais do município de origem que revisam e adequam as ações já realizadas. 

 
6.3 Regionalização 

6.3.1 Colegiado de Gestão Regional 

O município pertence a algum Colegiado de Gestão 
Regional – CGR: 

Sim 
 

Nome do Colegiado do CGR: Cerrado Tocantins Araguaia 

O município participa de algum consórcio:  Não 

O município está organizado em regiões 
intramunicipal: 

Não 

 
 
 

6.3.2 Territorialização da Atenção Básica e Vigilância em Saúde 

O município está dividido em micro áreas:  Sim 

De que forma estas micro áreas estão 
divididas no seu município: 

Urbana: 02 Rural: 03 

O seu Município possui assentamentos: Não  

O seu Município possui população 
quilombola: 

Não  

Quantas Localidades o seu município possui: Urbana: 03 Rural:62 

Estas Localidades são Georeferenciadas:  Sim 

O seu Município possui população indígena: Não  

Qual a Etnia: - 

Quantos Polos indígenas possuem: - 

 
 

      O Município de Tupirama tem cobertura de 100% da Estratégia Saúde da Família com 05 
(cinco) micro áreas sendo 02 urbanas e 03 rurais. Sendo que três ACSs não são efetivos. 
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      Não existe população quilombola, nem indígena na extensão territorial do município. Está 
sendo criado um assentamento, ao passo que estiver formado esta secretaria estará 
elaborando ações voltadas esta população. 
      No Sistema de Informação de Localidade (SISLOC) estão cadastradas 64 localidades ativas, 
sendo 04 na zona urbana e 60 na zona rural, estas é Georeferenciadas o que vem facilitar o 
desenvolvimento das pactuações principalmente de ações específicos nas localidades. 

 

 
6.3.3 Estabelecimentos sujeito as ações de Vigilância Sanitária 

Tipo de Estabelecimento Total Competência de Fiscalização 

Açougue 01 01 

Distribuidora de bebidas 02 02 

Mercado 03 03 

Bar 05 05 

Lanchonete/restaurante 02 02 

Escolas 02 02 

Creche  01 01 

Depósito de Alimentos 01 01 

Comércio em Geral 01 01 

Posto de Medicamentos 01 01 

Farmácia – UBS 01 01 

Verificar manicure e pedicure e 

salão 

  

Total 20 20 

 
7. GESTÃO DO SUS 

• Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS 
 

Tipo de Estabelecimento de 
Saúde 

Total Tipo de Gestão 

Municipal Estadual Dupla 

Centro de Conferencia José 
Alves da Silva (Secretaria 
Municipal de Saúde) 

01 01 0 0 

Unidade Básica de Saúde 
Doriel Marcelino dos Reis 

01 01 0 0 

Anexo I – SEMUS 01 01   

Total 03 03 0 0 

 

      Tupirama é um município com população estimada no IBGE 1952/2021 habitantes. 
Possui em sua estrutura organizacional de saúde (03) três prédios. Um prédio é 
Secretaria de Saúde (Centro de conferência José Alves da Silva) ; o outro a Unidade 
Básica de Saúde local onde são realizadas as atividades da atenção primária tendo 
como base a Estratégia Saúde da Família com saúde bucal e Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família; e os programas como: saúde da criança, saúde do adolescente), saúde da 
mulher, saúde do idoso (viabilizando a implantação da caderneta de saúde do idoso), 
programa de imunização, programa de controle do câncer do colo uterino, programa 
de doenças crônico degenerativa, programa de tuberculose e hanseníase e temos um 
prédio (Anexo I - SEMUS) onde fica a Vigilância em Saúde:  endemias, vigilância 
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epidemiológica, monitorização das doenças de veiculação hídrica, animais 
peçonhentos, leishmanioses, zoonoses, tracoma, programa de chagas, vigilância 
sanitária: ainda neste prédio fica a sala do Concelho de Saúde e Almoxarifado.  
      Há necessidade de reformas, ampliações e manutenções nos prédios da SEMUS, 
para melhorar o atendimento dos usuários.  
       Não possui laboratório de análise clinica referenciando este serviço aos 
Laboratórios com sede no município de referência, Pedro Afonso, aonde os pacientes 
são direcionados. 
 

 

 

• Organização dos Processos de Trabalho do Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria. 

 
Dentro da política vigente ao que tange ser responsabilidade municipal. A gestão tem buscado 
executar as seguintes ações: 
 

 Organizar a ações  
 Gerencia os serviços de saúde oferecendo condições e apoio ao trabalho desenvolvido 

pelos profissionais que ali atuam. 
 Operacionalizar o complexo regulador municipal com os Complexos Reguladores 

Regionais; 
 Viabilizar o processo de regulação do acesso a partir da atenção básica, provendo 

capacitação. 
 Coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de regulação, em conformidade com 

os protocolos estaduais e nacionais; 
 Regular a referência a ser realizada em outros Municípios, de acordo com a 

programação pactuada e integrada, integrando-se aos fluxos regionais estabelecidos; 
 Garantir o acesso adequado à população referenciada, de acordo com a programação 

pactuada e integrada; 
 Atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade; 
 Realizar e manter atualizado o cadastro de usuários; 
 Realizar e manter atualizado o cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde; 
 Participar da elaboração e revisão periódica da programação pactuada e integrada 

intermunicipal e interestadual.  
 Avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por meio de indicadores e padrões 

de conformidade, instituídos pelo Programa Nacional de Avaliação de Serviços de 
Saúde - PNASS; 

 Processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios, contratados e 
conveniados; 

 Contratualizar os prestadores de serviços de saúde;  
 
 A Secretaria Municipal de Saúde tem a função de gerenciar os serviços de saúde oferecendo 
condições e apoio ao trabalho desenvolvido pelos profissionais que ali atuam. Ainda zela pelo 
usuário e tem compromisso de fazer do SUS um sistema eficaz e resolutivo.  
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      Os serviços de saúde estão organizados tendo como principal estratégia para o alcance das 
metas pactuadas, desenvolvendo todos os programas de atenção primaria. 
Possuímos como principal parceiro o Conselho Municipal de Saúde que possui a seguinte 
composição: 

• 06 representantes dos usuários; 

• 02 representantes dos trabalhadores de saúde; 

• 02 representantes dos prestadores de Serviço da saúde; 

• 02 representantes do gestor; 
 
      As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente e as extraordinárias segundo relevância da 
pauta. 

O serviço de patologia clínica e investigação de doenças de notificação compulsória foi 
destinada ao laboratório de referência em Pedro Afonso, Palmas e Laboratório central de 
Palmas (LACEN) respectivamente. 

A Secretaria Municipal de Saúde terceirizou a coleta do material para exames 
buscando facilitar o acesso aos usuários que necessitaram de atendimento laboratorial desta 
forma o laboratório de referência encaminha a unidade municipal de saúde um técnico para 
que realize o procedimento.  
 Apesar de existirem cotas para realização de exames e consultas especializadas 
observamos que estes números são insuficientes especialmente quando se tratam de consulta 
com neurologista, cardiologista, exames de endoscopia e otorrino e afins. Assim como exames 
de média e alta complexidade.   Diante do exposto observamos a necessidade de termos o 
controle do serviço organizado no município, priorizando o acesso conforme a avaliação 
clínica do paciente e viabilizar junto a Comissão Intergestores Regionais - CIR, a solução para a 
problemática exposta.      
 

• Tetos da Programação Pactuada Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de 
Serviços ao SUS 

 
        Encontramos dificuldades com todas as referências e sempre pelo mesmo motivo, poucos 
profissionais e pequenas quantidades de serviços para uma demanda muito grande, gerando 
uma grande insatisfação dos usuários.  

Objetivos de minimizar estas deficiências por remanejar teto PPI, para municípios que 
pode tem condições de ofertar os serviços e também fazer convênios intermunicipais com os 
municípios que precisarão de complementação na tabela SUS.  
 

• Regulação do Trabalho 

 
Profissionais do SUS 

Vínculo Empregatício 

Tipo Total 

Sem tipo  

Estatutário 08 

Emprego Público  

Contrato por prazo determinado 49 

Cargo comissionado 14 



33 
 

 

Celetista  

Total 71 

Fonte: RH SEMUS / CNES (13/12/2021) 

        A Secretaria Municipal de Saúde tem por objetivo efetivar através de concurso público os 

funcionários e abrir mais vagas para completar o quadro de funcionários para sanar as 

dificuldades e melhorar os serviços ofertados. 

 

Autônomos 

Tipo Total 

Sem tipo - 

Intermediado org da sociedade civil de interesse público (OSCIP) - 

Intermediado por organização não governamental (ONG) - 

Intermediado por entidade filantrópica e/ou sem fins lucrativos - 

Intermediado por empresa privada  - 

Consultoria - 

Total - 

O município não possui nenhum serviço de saúde autônomo. 

 
 

• Informações sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS.  
 

O município possui o PCCS:  Não  

O município possui Comissão de elaboração 
do PCCS: 

Não 

 
O município ainda não possui Plano de carreira, cargos e salários em sua estrutura 

administrativa e afins, mas encontra-se em estudo sua implantação. 
 

• Concurso Público 

Encontra-se sub júdice em fase de contestação da ação civil pública impetrada.  
 
9.1 Educação na Saúde 

O seu município está inserido nas discussões da Comissão 
de Integração Ensino-Serviço – CIES nas Reuniões do seu 
Colegiado de Gestão Regional: 

 
Sim 

Enumere as demandas das Ações Educativas de acordo com as necessidade e realidades 
locais, para o planejamento regional: 

1. Curso de Acolhimento e atendimento humanizado;  
2. Curso básico em vigilância epidemiológica; 
3. Curso sobre Política da saúde do Homem; 
4. Capacitar profissionais de gestão para elaboração de instrumentos de gestão do SUS e 

gestão orçamentária; 
5. Atendimento em urgência e emergência; 
6. Introdutório da atenção básica; 
7. Capacitação em técnicas de analises de vetores e entomologia; 
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8. Relação Interpessoal e ética profissional; 
9. Executar curso Técnico de capacitação do Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Endemias;  
10. Educação continuada para profissionais da UBS, NASF e Vigilância sobre: Atenção, 

cuidados, prevenção e controle da obesidade; cuidados pós COVID-19, imunização e 
Saúde da Mulher;  

11. Capacitar Profissionais sobre o Previne Brasil. 

 
Implementação e execução das atividades por meio do Núcleo de Educação Permanente 

em saúde – NEP que caracteriza-se como uma estratégia, visando:  
1. A articulação entre ensino, trabalho e cidadania;  
2. A vinculação entre formação, gestão setorial, atenção à saúde e participação social;  
3. O reconhecimento de bases locorregionais/territórios como unidades político-

territoriais, nas quais estruturas de ensino e de serviços devem se encontrar em 
cooperação para a formulação de estratégias para o ensino. (PEREIRA; LIMA, 2008, p. 
164).  

 
Destina a todos que integram o Sistema Único de Saúde na sua complexidade: 

comunidade/usuários, trabalhadores, gestores, instituições de ensino.  
O objetivo fundamental das ações educativas dos profissionais de saúde do SUS está 

relacionada à transformação das práticas, à mudança da organização do sistema e da atenção 
à saúde 
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8. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 
 

• Informações sobre o Conselho de Saúde 
 

Instrumento Legal de Criação do 
Conselho Municipal de Saúde - Lei 
(Número e data): 

Lei nº 201, 24 de outubro de 2021 

Nome do Presidente: Anadete Bonifácio da Silva de Oliveira 

Segmento de representação do 
Presidente: 

Prestadores de Serviço da Saúde 

Data da última eleição do Conselho: 11/01/2021 

Telefone do Conselho:  63 3497 1117 

E-mail do Conselho: cmstupirama@hotmail.com 

 

• Instalações dos Conselhos de Saúde 

Aderiu ao Programa de Inclusão 
Digital - PID: 

1.ª Etapa 
Computador/Impressora 

2.ª Etapa           
TV/Conversor 

SIM SIM 

Possui sala Própria: SIM 

Possui Secretário Executivo: SIM 

        O Conselho Municipal de Saúde encontra-se instalado no anexo I da SEMUS, 
cedida pela a secretaria Municipal de Saúde. Nesta sala encontram-se os 
equipamentos adquiridos pelo o Programa PDI do Ministério da Saúde; 01 
computador, 01 impressora e 01 nobreak, 01 TV e 01 antenas. 
 
 

 

• Capacitação dos Conselheiros de Saúde 
 

Nos últimos quatro anos não houve capacitações oferecidas por parte do Conselho 

Estadual de Saúde, no entanto temos como objetivo inserir no cronograma, capacitações sempre 

após nova eleição, e quando precisar atualizar sobre novas políticas de saúde. 

 

• Informações sobre a Conferência de Saúde 
 
 
 
 

TEMA: DEMOCRACIA E SAÚDE. 
Onde teve as seguintes propostas de cada grupo de trabalho referente a cada eixo 

temático.  
➢ EIXO 1 -  Saúde Como Direito:   

1. Proposta I:  Nos plantões da ambulância ter um profissional qualificado além do motorista 
para prestar os primeiros socorros adequado aos pacientes;  

 
Data da última Conferência 
de Saúde: 

 
28 de fevereiro de 2019 

mailto:cmstupirama@hotmail.com
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2. proposta II:  Divulgar os direitos e deveres em saúde, garantidos por lei;  
3. proposta III:  Aumentar as cotas dos exames de média e alta complexidade;  
4. proposta IV: Aumentar as cotas de consultas com médicos especialistas (cardiologista, 

neurologista, otorrino, oftalmologista); 
5. proposta V: Ttransporte qualificado para buscar os pacientes na zona rural; 
6. proposta VI:  Melhorar as estradas nas zonas rurais, pontes e bueiros; as quais foram 

aprovadas por unanimidade pelos delegados. 
➢ EIXO 02 – O controle social na garantia do direito à saúde: 

1. propostas I: Criar lei municipal que obrigue aos proprietários de lotes urbanos a zelar, e 
manter limpo;  

2. proposta II: Aumentar o número de vagas para consultas com especialistas, e exames de 
alta complexidade;  

3. proposta III: Criar representante para cada área dos agentes comunitários de saúde; as 
quais foram aprovadas por unanimidade por todos os delegados.  
 

➢ EIXO 03 - Financiamento do SUS:  
1. proposta I:  Fazer atualização da tabela SUS integral pelo valor médio atual, com reajuste a 

cada dois anos, observando as necessidades e demandas regionais para mais ou para 
menos de a inflação; 

2. proposta II: Atualização e equiparação dos recursos direcionados a aquisição de veículos, 
equipamentos e materiais permanentes conforme o preço de valor de mercado bem como 
a manutenção dos mesmos; 

3. proposta III: Reajustar o valor per capita nas três esferas governamentais no financiamento 
da farmácia básica;  

4. proposta IV:  aumentar os recursos da atenção básica para o desenvolvimento das ações 
temáticas mensais. 

 

8.1 Ouvidoria 
 

       O município não possui serviço especifico de ouvidoria que garanta ao usuário um espaço para 
apresentar queixas e buscar valer o seu direito à saúde. Como é uma cidade pequena onde todos 
se conhecem e tem facilidade de acesso aos gestores municipal, Secretário de Saúde e Prefeito, as 
reclamações quanto ao serviço de saúde são direcionadas a estes que repassam a equipe 
procurando minimizar as falhas ocorridas. Apesar desta facilidade a implantação do serviço de 
ouvidoria seria bastante interessante para a avaliação do atendimento prestado na Unidade Básica 
de Saúde e de forma sistemática monitorar a principal queixa do usuário transformando-a em 
capacitação, oficina buscando capacitar o RH e dando suporte aos profissionais que assistem à 
comunidade. Portanto há o interesse desta secretaria em futuramente implantar o serviço de 
ouvidoria municipal. 
 
11.  Foi realizado um diagnóstico situacional para identificar os principais problemas de saúde da 

população e fatores condicionantes e determinantes dentro do território municipal:  

 
➢ Dengue, Zica e Chikungunya  

➢ Hipertensão Arterial e Diabetes  

➢ Gravidez na adolescência, 

➢ Hanseníase, 

➢ COVID-19 
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7. Identificação e Priorização dos Problemas de Gestão de Saúde 

 

7.1. Aperfeiçoamento e ampliação na rede de informática; 

7.2. Incentivo financeiro mensalmente para o (os) responsável (is) pelas consultas 

especializadas agendadas em Palmas. 

7.3. Manutenção da área física da Unidade Básica de Saúde e demais prédios da Secretaria de 

Saúde. 

7.4. Manutenção e Aquisição de equipamento para o prédio da Secretaria Municipal de Saúde; 

7.5. Qualificação continuada para os profissionais do SUS.  

 

8. Prioridades Políticas do Plano de Governo Municipal 

 

8.1. Manutenção da Farmácia Básica  

8.2. Manutenção de todos os programas Atenção Básica; 

8.3. Implantar políticas, programas e projetos que visam a promoção de uma saúde de 

qualidade; 

8.4.   Atendimento mensal de especialistas (cardiologista, ginecologista e pediatra); 

8.5.  Ampliar o atendimento médico, odontológico, psicológico e nutricional aos alunos de 

rede municipal de ensino, através da criação de um programa específico de atenção para a 

saúde do estudante; 

8.6. Palestras educativas para prevenção de doenças; 

8.7. Controle preventivo de doenças, através de campanhas e programas; 

8.8. Incentivo ao profissional destaque  

8.9. Apoio ao programa Saúde Bucal; 

8.10. Promoção de campanhas itinerantes com especialistas na zona rural,  

8.11. Criação do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) e implantação do 

Programa de Entrega de Medicamento para idosos em casa; 

8.12. Implantar o Programa “OLHO VIVO”, uma parceria entre Saúde e Educação com 

problemas de visão: 

8.13. Melhorar o sistema de agendamento para as consultas na Unidade Básica de Saúde; 

8.14. Revisão e atualização do Plano de cargos e salários dos servidores da saúde; 

8.15. Valorização das equipes de Agentes Municipais de Saúde e Endemias; 

8.16. Implantação de Ouvidoria da Saúde com um canal aberto de comunicação entre o 

cidadão e o gestor, para que seja recebidas reclamações, sugestões e elogios; 

8.17. Desenvolver em parceria com diversos segmentos da sociedade organizada (igrejas, 

associações, líderes comunitários) um plano de enfretamento da pandemia da COVID-19, 

para prevenção e assistência aos pacientes suspeitos e contaminados. 
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9. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE – PES 2022-2025 
 
 

• GESTÃO EM SAÚDE 

 

DIRETRIZ 1: Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Saúde, qualificação da Educação em Saúde e das Instancias de controle social 

garantindo a participação ativa do usuário. 

OBJETIVO 1.1: Ordenar a gestão do trabalho e de pessoas, a educação permanente e fortalecer o controle social e a participação da população 

por meio dos Conselhos de Saúde. 

META INDICADOR AÇÃO ESTRATÉGICA 

META UNI. 

MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA DE 

BASE 

1. Garantir em 100% a 

gestão de pessoas da 

secretaria municipal 

de saúde até 2025.  

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Porcentagem de 

trabalhadores do SUS  

com pagamentos em 

dia. 

 

100% 

1-  Alocar recursos para custear despesas com 

pagamento de folha mensal. 

2. Assegurar a 

contratação de 

profissionais e 

trabalhadores de 

saúde para garantir o 

funcionamento dos 

serviços de saúde. 

Nº  

Absoluto 

50 50 50 50 Numero de 

profissionais 

contratados 

 1- Realizar a contatação de profissionais e 

trabalhadores de Saúde 

3. Elaborar e monitorar % 100 100 100 100 Percentual de  1- Promover reuniões de treinamento para 
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anualmente 100% dos 

instrumentos de 

gestão do SUS e 

governamental em 

tempo hábil (PPA, 

LDO, LOA, PAS, 

Relatório 

Quadrimestrais – 

RDQA e RAG).  

instrumentos 

elaborados e 

monitorados 

 

 

- 

montar equipe de planejamento municipal; 

2 – Montar Calendário de Planejamento. 

4. Viabilizar 100% a 

manutenção das 

atividades 

administrativas do 

Fundo Municipal de 

Saúde, Secretaria 

Municipal de Saúde, 

Unidade  Básica de 

Saúde e Anexos. 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

Percentual de 

atividades 

administrativas 

mantidas 

 

 

 

 

 

- 

1-  Alocar recursos para custear despesas com 

pagamento de folha e encargos mensais. 

5. Assegurar em 100% a 

participação da 

Equipe de Gestão nas 

reuniões, cursos e 

capacitações  

pertinentes ao setor. 

 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Percentual de reuniões 

mantidas. 

 

 

 

- 

1- Custear despesas com pagamento de diárias 

e despesas de deslocamentos para reuniões e 

capacitações.  

6. Modernizar a frota de 

veículos sanitários do 

Nº 

Absoluto 

02 01 02 01 Número de veículos 

sanitários adquiridos 

 1- Alocar recursos para aquisição de veículo.  
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município de 

Tupirama até 2025. 

7. Estruturar os 

estabelecimentos de 

saúde até 2025 

Nº 

Absoluto 

03 02 02 02 Reforma e Ampliação  

Equipamentos  

 1- Alocar recursos para ampliação, 

construção e reforma das Unidades. 

2- Alocar recursos para aquisição de 

materiais e equipamentos permanentes 

8. Apoiar em 100% às 

ações do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Número de reuniões do 

Conselho Municipal de 

Saúde mantidas 

 

- 

1 – Alocar recursos para prover e fortalecer as 

ações e serviços do conselho municipal de 

saúde. 

9. Promover em 100% a 

análise e aprovação 

dos Instrumentos de 

Gestão, Projetos, 

Planos, Relatórios e 

Pactuações enviados 

para o Conselho 

Municipal de Saúde 

de acordo com a 

legislação vigente. 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Porcentagem de 

Instrumentos de 

Gestão Projetos, 

Planos, Relatórios e 

Pactuações analisados 

e aprovados pelo 

conselho 

 

 

 

- 

1- Assegurar envio de documentos em tempo 

hábil para apreciação e aprovação do conselho 

municipal de saúde. 

10. Assegurar a 

realização de  

Conferencia 

Municipal de saúde 

 

Nº 

Absoluto 

 

 

01 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

01 

Número de 

conferencias realizadas 

 

 

- 

1 – Alocar recursos para prover e fortalecer as 

ações e serviços do conselho municipal de 

saúde; 

2- Assegurar o custeio da Conferencia 

Municipal de Saúde. 

11. Assegurar em 100% a 

demanda de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentual eventos 

assegurados no ano 

 

 

1- Custear despesas com pagamento de diárias 

e despesas de deslocamentos para reuniões e 
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participação de 

servidores em eventos 

técnicos e científicos 

do SUS de acordo 

com as áreas técnicas 

e demandas. 

% 100 100 100 100 - capacitações. 

12. Estruturar e 

Fortalecer em 100% o 

Núcleo de Educação 

Permanente em 

Saúde. 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

Percentual de reuniões 

mantidas. 

 1-Eleger um coordenador para o núcleo; 

2- Estruturar o serviço de certificação; 

3 – Organizar registro de ações e eventos. 

 

 

 

 

DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde no município de Tupirama do Tocantins.  

OBJETIVO 2.1: Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador.  

 

META INDICADOR AÇÃO ESTRATÉGICA 

META UNI. 

MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA DE 

BASE 
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13. Investigar 100% dos 

óbitos maternos e de 

mulheres em idade 

fértil. 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Proporção óbitos de 

mulheres em idade 

fértil (10-49) anos 

investigados. 

2021 1. Monitorar para que os casos sejam fechados 

conforme prazo preconizado pela Ministério da 

Saúde, regulamentado na Portaria 1.119 de 05 

de junho de 2008. 

14. Elevar para 100% a 

proporção de registro 

de óbitos com causa 

básica definida até 

2025. 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Proporção de registro 

de óbitos com causa 

básica definida. 

 

87% (2020) 

1. Promover monitoramento e investigação das 

declarações de óbitos ocorridas no município.  

15. Manter em 75% a  

cobertura vacinal 

preconizada para as 

vacinas selecionadas 

do calendário 

nacional de 

vacinação. 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

75 

Proporção de vacinas 

selecionadas do Calendário 

nacional de Vacinação para 

Criança menores de dois 

anos de idade - Pentavalente 

(3°dose), Pneumocócica 10- 

valente (2º dose), 

Poliomielite (3º dose), 

Triciple viral (1 dose ) com 

cobertura vacinal 

preconizada. 

 

 

 

75% (2020) 

1. Gerenciamento dos Eventos Adversos Pós-

vacinação. 

2. Estímulo à busca ativa em tempo oportuno 

dos usuários com esquema de Vacinação 

incompleto.  

3. Acompanhamento e avaliação bimestral da 

indicação dos indicadores.  

16. Encerrar 85% ou 

mais das doenças 

compulsórias 

imediatas registradas 

no SINAN, em até 60 

dias a partir da data 

de notificação. 

 

 

 

% 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

85 

Proporção de casos de 

doenças notificação 

compulsória imediata 

(DNCI) encerradas em 

até 60 dias após 

notificação. 

 

 

 

 

85% (2020) 

1. Monitoramento, avaliação e encerramento 

mensal das notificações compulsórias. 
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17. Aumentar para  

100% a cura dos 

casos novos de 

hanseníase. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Proporção de cura de 

casos novos de 

hanseníase 

diagnosticados nos 

anos das coortes 

 

88 (2021) 

1. Viabilizar a entrega oportuna de medicação; 

2. Acompanhamento de paciente em 

tratamento conforme Protocolo do Ministério 

da Saúde. 

18. Manter em zero  até 

2025 os casos 

autóctone de malária 

Nº 

Absoluto 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Número de casos 

autóctones de malária 

 

0 

1. Manter as ações preconizadas de prevenção.  

19. Manter em 0 o nº de 

casos novos de sífilis 

congênita  em 

menores de 01 anos 

de idade. 

Nº 

Absoluto 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Número de casos novos 

de sífilis congênita em 

menores de um ano de 

idade 

 

 

0 

1. Oferta 02 testes rápidos Sífilis por gestantes 

e parceiro; 

2. Oferta exame laboratorial Sífilis/VDRL. 

20. Manter em 0 número 

de casos novos de 

Aids em menores de 

cinco anos de idade 

Nº 

Absoluto 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Número de casos novos 

de Aids em menores de 

5 anos 

0 1. Oferta 02 testes rápidos HIV por gestantes e 

parceiro; 

2. Oferta exame laboratorial HIV  

21. Manter em 100% a 

proporção de analise 

realizada em amostra 

de água para o 

consumo humano, 

quanto aos 

parâmetros de 

coliformes totais, 

cloro residual livre e 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

Proporção de análises 

realizadas em amostras 

de água para consumo 

humano quanto aos 

parâmetros coliformes 

totais, cloro residual 

livre e turbidez. 

 

 

 

100% 

1. Realizar coleta e envio em tempo hábil de 

acordo com protocolo; 

2- Monitorar sistema e indicador. 
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turbidez. 

22. Manter  em 100% as 

ações de vigilância 

sanitária 

programadas até 

2025. 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Percentual de ações de 

Vigilância Sanitárias 

executadas. 

 

 

 

100% 

1 – Manter as ações de orientação, 

cadastramento, inspeção, investigação, 

notificação, controle e monitoramento de 

acordo com o Código Sanitário Municipal ou 

Código Sanitário Estadual. 

23. Manter em  08 até 

2025 o nº de ciclos de 

visita domiciliares 

para controle vetorial 

da dengue. 

 

 

Nº 

absoluto 

 

 

08 

 

 

08 

 

 

08 

 

 

08 

Número de ciclos que 

atingiram mínimo de 

80% de cobertura de 

imóveis visitados para 

controle vetorial da 

dengue 

 

 

08 

1. Realizar ações de promoção e prevenção de 

proliferação do Aeds Aegypti 

24. Manter em 100% a 

proporção de 

preenchimento no 

campo “ocupação” 

nas notificações de 

agravos relacionados 

ao trabalho. 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Proporção de 

preenchimento do 

campo "ocupação" nas 

notificações de agravos 

relacionados ao 

trabalho 

 

 

100% 

1. Monitoramento, avaliação e encerramento 

mensal das notificações relacionadas ao 

trabalho. 

25. Elaborar e 

implementar Projeto 

de Promoção da 

Saúde dos 

Profissionais e 

Trabalhadores de 

saúde municipal.  

 

 

Nº 

absoluto 

 

 

01 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Número de Projeto 

implantado e em 

execução até 2025. 

 

 

 

0 

1- Elaborar Projeto de Promoção da Saúde do 

Servidor; 

2- Alocar Recursos de manutenção das 

atividades; 

3- Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde 

para apreciação e aprovação; 
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4-  Implementar as ações. 

26. Assegurar em 100% 

as ações e serviços no 

enfrentamento da 

COVID 19.  

 

 

% 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

Proporção ações e 

atividades de 

programadas, 

executadas e mantidas. 

 

 

100% 

1- Elaborar Projeto de Promoção da Saúde e 

Reabilitação de Pacientes no Pós COVID-19; 

2- Alocar Recursos para aquisição de material e 

manutenção das atividades; 

3- Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde 

para apreciação e aprovação; 

4-  Implementar as ações. 

 
 

 

 
 

DIRETRIZ 3: Viabilização do acesso da população à rede de Atenção Básica e da Atenção Especializada à saúde com qualidade e equidade. 

OBJETIVO 3.1: Utilizar de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à Atenção Básica buscando a integração com a vigilância em Saúde 

e atenção especializada. 

META INDICADOR AÇÃO ESTRATÉGICA 

META UNI. 

MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA DE 

BASE 

1. Garantir em 100% a 

cobertura populacional 

estimada pela equipe de 

atenção básica até 2025.  

 

 

% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Cobertura 

populacional 

estimada pelas 

equipes de 

atenção básica.  

 

 

 

100% 

1 -Aprimoramento do processo de 

gestão, com vistas à manutenção 

e ampliação da cobertura da 

equipe de atenção primária de 

forma integrada com a vigilância 

em saúde.  



  

 

 

Rua Abraão Aguiar S/N 
Tupirama– Tocantins – CEP: 77704-000 
Tel: +55 63 3497-1152 
E-mail: tupirama@saude.to.gov.br/tupiramato@gmail.com 

www.tupirama.to.gov.br 

 

www.tupirama.to.gov.br 

2- Monitoramento e avaliação das atividades 

da atenção primária.  

3- Monitoramento do Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(SCNES).  

2. Manter em 100% a 

cobertura populacional 

estimada pelas equipes de 

saúde bucal, anualmente.  

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Cobertura 

populacional 

estimada pela 

equipe básica 

de Saúde Bucal.  

 

 

 

100%  

1- Aprimoramento do processo de gestão, 

com vistas à manutenção e ampliação dos 

serviços e da cobertura da equipe de 

saúde bucal.  

2- Monitoramento do Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(SCNES).  

 

3. Viabilizar a ampliação de 

0.01 para 0. 10 a razão de 

exames de mamografia em 

mulheres de 50 a 69 anos de 

idade de   até 2025.  

 

 

 

razão  

 

 

 

0,01 

 

 

 

0,03 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,10 

Razão de 

exames de 

mamografia de  

Rastreamento 

realizados em 

mulheres de 50 

a 69 anos na 

população de  

determinado 

local e 

população da 

 

 

 

0,0 

1- Viabilizar parcerias com instituições que 

forneçam serviço de mamografia. 

2- Implementar ações de promoção 

através do autoexame; 

3- Implementar as ações de promoção e 

educação em saúde proposta pelo Projeto 

Momento Rosa. 
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mesma faixa 

etária  

4. Ampliar de 0,06 para 0,40 a 

razão de mulheres na faixa 

etária de 25 a 64 anos com 

um exame citopatológico, 

até 2025 conforme 

Indicador do SISPACTO e 

PREVINE BRASIL.  

 

 

 

 

razão  

 

 

 

 

0,25  

 

 

 

 

0,30 

 

 

 

 

0,35  

 

 

 

 

0,40 

Razão de 

exames 

citopatológicos 

do colo do 

útero em 

mulheres de 25 

a  

64 anos na 

população 

residente de 

determinado 

local e a 

população da 

mesma faixa 

etária.  

 

 

 

 

0,06 

1- Monitoramento semestral da quantidade de 

exames citopatológicos realizados nas 

mulheres de 25 a 64 anos por município; 

2- Monitoramento de registros e codificação 

de solicitação e resultado do exame no PEC-

ESUS  e sistemas afins como meio de alcance 

do Indicador de desempenho Nº 04 do 

Ministério da Saúde (Cobertura de exame 

citopatológico); 

3- Implementar as ações de promoção e 

educação em saúde proposta pelo Projeto 

Momento Rosa. 

5. Aumentar de 70% para 

90% o percentual de 

cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de saúde 

do Programa Bolsa Família 

(PBF), até 2025.  

 

 

 

% 

 

 

 

75 

 

 

 

80 

 

 

 

85 

 

 

 

90 

Cobertura de 

acompanhame

nto das  

Condicionalidad

es de saúde do 

Programa Bolsa 

Família.  

 

 

 

70%  

1. Articulação intra e intersetorial para 

acompanhamento das pessoas beneficiárias 

do Programa Bolsa Família.  

2. Planejamento e execução de processos 

educacionais para acompanhamento e 

registro no sistema de informação do 

Programa Bolsa Família.  
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6. Fortalecer a Política de 

Atenção Integral à Saúde do 

Homem na faixa etária de 25 

a 59 anos  através de 02 

ações anuais de promoção 

da saúde. 

 

Nº 

Absoluto 

 

 

02 

 

 

02 

 

 

02 

 

 

02 

Número de 

ações de 

promoção da 

Política de 

Atenção 

Integral à Saúde 

do Homem na 

faixa etária de 

25 a 59 anos  

realizadas. 

 

 

2021 

1. Fortalecimento de ações de educação em 

saúde acerca da saúde do homem – Novembro 

azul 

2. Ações de promoção do Pré natal do parceiro 

– Projeto Construindo Laços: Gerando Vidas. 

7. Implementar em 100% as 

ações e propostas do 

Programa Previne Brasil 

instituído pelo Ministério da 

Saúde. 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Percentual de 

atividades e 

propostas  do 

Programa 

Previne Brasil 

executadas e 

alcançadas 

 1- Fortalecer as ações de promoção da saúde 

para alcance dos indicadores de saúde; 

2- Promover a capacitação, visitas técnicas de 

membros da equipe para qualificação e alcance 

de metas e indicadores de saúde 

3- Contratação de Consultorias e assessorias 

como ferramenta de apoio na capacitação e 

monitoramento dos resultados dos indicadores 

de saúde.  

8. Manter 01 serviço de 

Endodontia na rede 

municipal até 2025. 

Nº 

absoluto 

01 01 01 01 Serviço 

mantido 

 -Implantar e manter o serviço de Endondontia 

na rede municipal. 
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OBJETIVO 3.2: Aprimorar e implementar as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede Cegonha, Rede de Atenção 

Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

META INDICADOR AÇÃO ESTRATÉGICA 

META UNI. 

MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA 

DE BASE 

1. Reduzir  o 

número de 

mortalidade 

prematura (30 a 69 

anos) por Doenças 

Crônicas Não  

2. Transmissíveis – 

DCNT (doenças do 

aparelho 

circulatório, câncer, 

diabetes e doenças 

respiratórias 

crônicas).  

Nº 

Absoluto 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

Número de óbitos 

prematuro (30 a 69) pelo 

conjunto das 4 principais 

DCNT (Doenças do 

aparelho 

circulatório, câncer, 

diabetes e doenças 

respiratórias crônicas) 

 

 

6 (2021) 

1. Implantar um modelo de Atenção 

às Condições Crônicas: Hipertensão 

Arterial Sistêmica, Diabetes Me 

2. littus, Gestação de Alto Risco e 

atenção a pessoa idosa.  

3. Montar fluxo de monitoramento 

dos indicadores de desempenho n° 6 e 7 
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3. Aumentar a 

proporção de parto 

normal até 2025 

para 45% 

 

 

% 

 

 

 

30% 

 

 

35% 

 

 

40% 

 

 

45% 

 

Proporção de parto 

normal no SUS e na Saúde 

Suplementar 

25% 1. Fortalecimento das ações de 

educação em saúde com foco na 

promoção do parto 

normal/natural/vaginal através do 

Projeto Construindo Lações: 

Gerando Vidas. 

 

4. Manter abaixo de 

40% até 2025 a 

proporção de 

gravidez na 

adolescente de 10 a 

19 anos. 

% 35%  

 

33% 

 

 

31% 

 

 

30% 

Proporção de gravidez na 

adolescência de 10 a 19 

anos 

30,77 1. Fortalecimento de ações de 

educação em saúde acerca da 

saúde sexual e reprodutiva. 

5. Manter em  0 a taxa 

de mortalidade  

infantil. 

Nº 

Absoluto 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Taxa de mortalidade 

infantil 

0 1. Fortalecer as ações de promoção do Pré 

natal– Projeto Construindo Laços: Gerando 

Vidas. 

6. Manter em zero o 

número de óbitos 

maternos. 

Nº 

Absoluto 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Taxa de mortalidade 

infantil 

0 1. Fortalecer as ações de promoção do Pré 

natal– Projeto Construindo Laços: Gerando 

Vidas. 

7. Implantar o 

Programa “OLHO 

VIVO”, uma parceria 

entre Saúde e 

Nº 

Absoluto 

 

0 

 

01 

 

0 

 

0 

Programa implantado 0 - Elaborar e implementar projeto. 
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Educação com 

problemas de visão 

8. Implantar Programa 

de Atendimento 

Domiciliar ao Idoso  

(PADI) e Entrega de 

Medicamento para 

idosos em domicilio. 

Nº 

Absoluto 

 

0 

 

01 

 

0 

 

0 

Programa implantado 0 - Elaborar e implementar projeto. 

 

OBJETIVO 3.3: Cooperar com a ampliação do acesso aos serviços de qualidade, aprimorando a política de atenção básica e de forma 

suplementar, a especializada, ambulatorial e hospitalar e promover suporte básico para referência e contra referência intermunicipal. 

META INDICADOR AÇÃO ESTRATÉGICA 

META UNI. 

MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA 

DE BASE 

1. Atender anualmente 

80% das demandas de 

Tratamento Fora de 

Domicílio (TFD) 

intermunicipal com 

transporte de acordo 

com os protocolos da 

regulação municipal, 

do serviço social e de 

medidas judiciais 

 

 

 

% 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

Percentual de demandas 

de TFD mantidos 

 1. Estruturar e qualificar o Serviço de 

Regulação Municipal; 

2. Criar protocolo/fluxo de atendimentos e 

encaminhamentos.  
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2. Garantir ajuda de 

custo de 70 até 100% 

dos pacientes em 

Tratamento Fora do 

Domicílio - TFD em 

tratamento de 

doenças crônicas e 

contínuos de acordo 

com os protocolos da 

regulação municipal, 

do serviço social e de 

medidas judiciais até 

2025.  

 

 

 

% 

 

 

 

70 

 

 

 

80 

 

 

 

90 

 

 

 

100 

 

 

Percentual de pacientes 

atendidos 

 1- Viabilizar transporte sanitário para 

pacientes em tratamento; 

2- Viabilizar ajuda de custo financeira para 

paciente em tratamento continuo de acordo 

com parecer social. 

3. Subsidiar a ofertar de 

70% para até 85% de 

exames, consultas e 

procedimentos de 

média e alta 

complexidade de 

acordo com os 

protocolos da 

regulação municipal, 

do serviço social e de 

medidas judiciais até 

2025. 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

Percentual de pacientes 

atendidos 

 1-Viabilizar transporte sanitário para 

pacientes; 

2 – Celebrar convênios e parcerias para 

subsidiar oferta de exames e 

procedimentos; 

3 – Contratar serviços/ profissional 

terceirizado para oferta de serviços/exames. 
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4. Realizar até 03 

parcerias/convênios 

com outros 

municípios para 

oferta de exames e 

procedimentos de 

média e alta 

complexidade de 

acordo com PPI.  

Nº 

Absoluto 

01 02 - 03 Número de convênios 

contatados e mantidos. 

 1 – Realizar parceria/convênios com outros 

municípios para oferta de serviços e 

procedimentos de média e alta 

complexidade de acordo com PPI. 

 
 
 

DIRETRIZ 4: Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica Municipal 

OBJETIVO 4.1: Promover o acesso da população aos medicamentos contemplados nas políticas públicas de saúde e ao cuidado farmacêutico. 

 

META INDICADOR AÇÃO ESTRATÉGICA 

META UNI. 

MEDIDA 

2022 2023 2024 2025 INDICADOR LINHA 

DE BASE 

1. Atender os usuários 

de Medicamentos 

contemplados na 

Relação Nacional de 

Medicamentos 

Essenciais – 

RENAME do 

Ministério da  Saúde 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

Percentual de usuários 

atendidos com  

medicamentos da Relação 

Nacional de 

Medicamentos 

 

 

 

 

- 

1. Aquisição, recebimento, armazenamento 

e distribuição de medicamentos 

padronizados nas políticas públicas e sob 

responsabilidade de gerenciamento 

municipal. 

2. Realizar solicitação de medicamentos de 

programas e políticas de saúde dispensados 

pela assistência farmacêutica estadual; 
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e Relação Municipal 

de Medicamentos -  

REMUME 

3. Elaborar e implementar a REMUME. 

2. Custear 100% dos 

medicamentos 

provenientes de 

decisão judicial  

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Percentual de decisões 

judiciais atendidas 

 

- 

1- Alocar recursos para custar as atividades 

de demandas administrativas da farmácia 

básica municipal. 

3. Garantir em 100% as 

despesas de 

manutenção dos 

serviços de assistência 

farmacêutica básica 

até 2025. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Percentual de atividades e 

serviços da assistência 

farmacêutica mantidas. 

 

- 

1-Aquisição, recebimento, armazenamento 

e distribuição de medicamentos 

padronizados nas políticas públicas e sob 

responsabilidade de gerenciamento 

municipal. 
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