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O que muda o destino de uma guerra não
são táticas simples, mas sim estratégias
bem planejadas.
Lelouch Lamperouge
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1 APRESENTAÇÃO
O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMS) de Israelândia apresenta as
diretrizes para a gestão da saúde no período de 2018 a 2021 tendo como base as orientações
da Portaria nº 2135, de 25 de setembro de 2013 que estabelecem o sistema de planejamento
do Sistema Único de Saúde.
O município de Israelândia, através da Autarquia Municipal de Saúde, tem
atribuição de coordenar a Política Municipal de Saúde em consonância com as diretrizes
definidas pelo SUS explicitadas na Lei Orgânica do Município.
O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que norteia todas as medidas e
iniciativas para o cumprimento dos preceitos do SUS na esfera municipal, coerentes e
devidamente expressadas nas Programações Anuais de Saúde tendo seus resultados avaliados
nos Relatórios Anuais de Gestão com a participação e controle da comunidade a partir do
Conselho Municipal de Saúde e da realização das Conferências Municipais de Saúde.
O PMS orienta a definição do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) se consolidando como fundamental
instrumento de planejamento.
Os serviços assistenciais de saúde estão apresentados no PMS pela forma como
estão organizados partindo da base do sistema até os serviços mais complexos ofertados à
população dentro do Sistema Único de Saúde desde os serviços públicos e os contratados pelo
SUS. Também estão contempladas as ações de vigilância em saúde.
Este Plano apresenta breve análise situacional do município proporcionando
informações gerais das condições em que vive a população Israelândense que estão expostos
os principais indicadores de morbimortalidade.
Na análise em relação à gestão da saúde estão apresentados os instrumentos de
Planejamento, Controle e Avaliação, informações sobre o Financiamento da Saúde no
município, questões do Trabalho e Educação em Saúde, Logística e Patrimônio, Assistência
Farmacêutica, Informações e Informática em Saúde e Participação popular.
A gestão participativa e o controle social são fundamentais nesse contexto, uma
vez que permite o planejamento horizontal e ascendente e a garantia de transparência na
gestão e desenvolvimento de ações e serviços.
Para análise e definição do eixo central foram priorizados dados destacados dentre
os indicadores de saúde da população que proporcionou o planejamento de programas e ações
nas áreas da gestão da saúde, promoção e assistência a saúde e investimentos em
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infraestrutura bem como as diretrizes da Política Estadual e Federal e da Conferência
Municipal de Saúde de Israelândia do ano de 2017.
Esse Plano Municipal foi elaborado pela equipe técnica representativa das
diretorias e comissão de conselheiros municipais de saúde.
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2 INTRODUÇÃO
A Política Municipal de Saúde tem como objetivo promover o cumprimento do
direito constitucional à saúde, visando à redução do risco de agravos e o acesso universal e
igualitário às ações para a sua promoção, proteção e recuperação, assegurando a equidade na
atenção, diminuindo as desigualdades e promovendo serviços de qualidade, observando os
princípios da integralidade e intersetorialidade nas ações e nos serviços de saúde, ênfase em
programas de ação preventiva, humanização do atendimento e gestão participativa do Sistema
Municipal de Saúde.
Este plano se propõe a desenvolver ações combinadas a partir da noção ampliada
de saúde, interdisciplinaridade nos processos de trabalho, e humanização das práticas e da
atenção, buscando a satisfação do usuário pelo estreito relacionamento dos profissionais com
a comunidade, estimulando-a ao reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e,
portanto, expressão e qualidade de vida.
É necessário o contínuo esforço no sentido de aprimorar o funcionamento das
Redes já implantadas que é a Atenção Primaria a Saúde (Atenção Básica) e rede de
referencias de media e alta complexidade de diferentes especialidades.
O município de Israelândia, a partir dos compromissos estabelecidos no Termo de
Compromisso de Gestão Municipal e Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores
de 2017, tem implementado os mecanismos para o pleno desenvolvimento de ações e serviços
necessários para o alcance das metas propostas que fazem parte desse Plano Municipal.
A Política Municipal de Saúde tem como ações estratégicas a ampliação da oferta
de serviços na atenção básica à saúde na lógica da Estratégia da Saúde da Família, a
implementação da equipe multiprofissional na atenção básica à saúde, ampliação do programa
de saúde bucal e de saúde mental e implementar serviços especializados de média
complexidade (ambulatorial e hospitalar). Outras ações como a implementação dos sistemas
de informação para a gestão da saúde, da política de educação permanente, aprimorar os
mecanismos de regulação de assistência à saúde.
Este Plano Municipal de Saúde tem vigência de 2018 – 2021 e seu detalhamento e
acompanhamento pelas Programações Anuais de Saúde, atualizações pelas Conferências de
Saúde, relatórios quadrimestrais e dos Relatórios Anuais de Gestão.
Foram utilizados também os demais instrumentos de planejamento como o Plano
Plurianual (PPA 2018-2021), Plano Diretor, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual (previsão de receitas e despesas do ano seguinte) e as propostas da
Conferência Municipal de Saúde.
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3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

3.1 Formação Histórica do Município
Israelândia éum município brasileiro do interior do estado de Goiás,região
Centro-Oeste do país. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), sua população em 2017 era de 2 910 habitantes.
A origem desta povoação foi a descoberta de jazidas de ouro e diamante no Rio
Claro e Córrego do Vaz, em 1942, pelo comprador de diamantes e ouro Israel de Amorim que
ali se estabeleceu com sua família.
A notícia da existência desses garimpos atraiu garimpeiros e aventureiros de
várias regiões, que deram início à formação do povoado, construindo rústicas casas no estilo
colonial e dedicando-se, além da mineração à agropecuária.
Progredindo gradativamente, o povoado "Monchão do vaz", derivado do "veio de
diamante e seus exploradores", foi elevado à condição de distrito, pela Lei Municipal nº 54,
de 19 de Setembro de 1953, integrando o município de Iporá.
Atingindo franco desenvolvimento, obteve o distrito sua emancipação pela Lei
Estadual nº 2114 de 14 de novembro de 1958, instalando oficialmente em 01 de
Janeiro de 1959, por Benedito Marquez Guimarães, com o novo topônimo de Israelândia, em
homenagem ao grande batalhador pela sua autonomia: Israel de Amorim.
Estado / Região / Município
A figura abaixo ilustra o município de Israelândia, que está localizado no Centro
Oeste de Goiás, entre as coordenadas geográficas, 16º 19' 04" S de Latitude e 50º 54' 29" W
de Longitude, com uma altitude de 378 metros e uma área de 579,5 Km². O município esta
inserido na regional Oeste – I, com sede situada na cidade de Iporá.
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3.2 Identificação
Ilustração – Mapa geográfico de Israelândia-GO e municípios limítrofes

Fonte: IBGE 2017

Limites, localização, divisões territoriais (Linhas e Distritos)

O município de Israelândia faz divisa com outros quatro municípios que neste
caso são Moipora, Fazenda Nova, Jaupaci e Iporá, sendo que este município possui um
distrito denominado por Piloândia. A figura a baixo mostra os limites de divisas.
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4 ANÁLISE SITUACIONAL EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO DE SAÚDE

4.1 Natalidade
Tabela –Quantitativo de Nascidos Vivos / Numero de consultas Pré-natal
Ano do
De 1 a 3
De 4 a 6
7 ou mais
nascimento
consultas
consultas
consultas
2010
1
4
20

Total
25

2011

-

4

21

25

2012

1

4

21

26

2013

-

8

14

22

2014

-

4

21

25

2015

3

7

22

32

Total

5

31

119

155

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Gráfico - Nascidos Vivos/ Numero de consultas Pré-natal

Ao analisar o numero de nascidos com mais de 7 consultas de pré-natal
identificamos que o município de Israelândia atingiu um percentual de 76,77% da soma total
de todos os anos demonstrados na tabela acima. Isso significa que o município ainda se
encontra um pouco abaixo do esperado, pois deveria estar com no mínimo 80% dos partos
com mais de 7 consultas de pré-natal.
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Tabela – Nascimento por Tipo de Parto 2010 a 2015
Ano do nascimento

Vaginal

Cesário

Total

2010

3

22

25

2011

3

22

25

2012

4

22

26

2013

1

21

22

2014

-

25

25

2015

3

29

32

Total

14

141

155

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

Gráfico - Nascimento por Tipo de Parto 2010 a 2015

Identificamos com estes dados um numero muito elevado de partos Cesarianos
onde temos 90,96% dos partos, ficando apenas com 9,03% de partos vaginais, estes dados
representa valores totais dos anos apresentados na tabela acima. Vale ressaltar que o
município encontra-se em desacordo ou indicador do Estado de Goiás que e de 70% de partos
normais ficando assim programa para 30% para partos Cesário, por tanto torna-se necessário
em ações que venha mudar esta realidade referente aos tipos de partos do município.
Outro fato que dever enfatizar e que os partos não são realizados no hospital
municipal do municípios, e sim pelos municípios pactuados entre gestores o que dificulta o
planejamento do parto normal.
Tabela – Gestantes por faixa etária 2010 a 2015
Idade da mãe

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

13

10 a 14 anos

-

-

-

-

1

-

1

15 a 19 anos

5

4

7

3

1

6

26

20 a 24 anos

11

8

6

7

8

11

51

25 a 29 anos

3

10

8

7

9

6

43

30 a 34 anos

3

2

3

3

4

6

21

35 a 39 anos

3

1

1

1

2

3

11

40 a 44 anos

-

-

1

1

-

-

2

25

25

26

22

25

32

155

Total

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Gráfico – Gestantes por faixa etária 2010 a 2015

A avaliação dos nascimentos de mães residentes em Israelândia nos últimos 5
anos apresentados, aponta aumento da natalidade.
Ao analisar os dados das tabelas apresentadas acima, identificamos uma
prevalência de gestantes com idade entre 20 e 29 anos de idade, esta prevalência identifica
que a maioria das gestantes está fora da classe de risco por idade.
Tabela –Duração gestação segundo Ano do nascimento
Ano do

De 22 a 27

De 32 a 36

De 37 a 41

42 semanas ou

Total

nascimento

semanas

semanas

semanas

mais

2010

-

-

25

-

25

2011

1

2

22

-

25

2012

-

1

23

1

25

2013

-

1

20

-

21

2014

-

3

18

3

24

14

2015

-

3

26

-

29

Total

1

10

134

4

149

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

A tabela acima mostra um caso registrado em 2011, que se refere ao tempo de
gestação onde este teve entre 22 a 27 semanas de gestação período de nascimento com risco
de vida para o RN.
Tabela – Nascidos vivos segundo peso ao nascer 2010 a 2015.
Peso ao nascer

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

500 a 999g

-

1

-

-

-

-

1

1000 a 1499 g

-

-

-

-

-

1

1

1500 a 2499 g

1

2

1

2

2

1

9

2500 a 2999 g

2

3

3

3

1

2

14

3000 a 3999 g

19

17

18

16

18

26

114

4000g e mais

3

2

4

1

4

2

16

Total

25

25

26

22

25

32

155

4.2 Mortalidade Geral
Gráfico – Mortalidade p/Residência por Capítulo CID-10 e Sexo 2010 a 2015.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
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O município Israelândia apresentou 1 caso de mortalidade infantil (menores de 1
ano) no ano de 2011, ao analisar os dados mencionados acima podemos chegar a uma
conclusão de que esta criança nasceu de baixo peso, com idade gestacional de 22 a 27
semanas, e motivo do óbito foi registrado “Algumas afec originadas no período perinatal”.
A maior causa de óbitos continua sendo, ao longo dos anos, as doenças do
aparelho circulatório, o que não difere dos dados do estado e do país, onde chegamos a um
percentual de 37,37% dos casos registrados.
A mortalidade da classe masculina ainda domina dos indicadores em relação à
classe feminina, isso se refere ao pouco cuidado que estes indivíduos possuem no decorrer de
suas vidas, não tendo como costume os hábitos preventivos.
A mortalidade por faixa etária demonstra uma prevalência na categoria de 60 a 69
anos em que temos um percentual de 24,24% dos casos registrados.

4.3 Morbidade Hospitalar – Internações
Tabela – Número de Internações por Capítulo CID-10 2012 a 2016 por local de
residência
Capítulo CID-10
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e comportamentais
VI. Doenças do sistema nervoso
VII. Doenças do olho e anexos
IX. Doenças do aparelho circulatório
X. Doenças do aparelho respiratório
XI. Doenças do aparelho digestivo
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
XV. Gravidez parto e puerpério
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

2012

2013

2014

2015

2016

Total

2

20

17

-

3

4

7

2

48

7

13

27

-

2

-

2

1

5

-

8

5

9

3

25

-

-

7

1

1

9

-

1

-

4

2

7

1

12

5

8

6

32

1

24

16

12

9

62

3

8

11

7

9

38

-

1

-

-

2

3

-

5

3

6

1

15

-

7

6

6

8

27

-

3

8

6

2

19

-

-

1

-

-

1

-

1

1

-

-

2

-

1

1

2

-

4

-

11

8

9

6

34

-

1

-

-

-

1

-

1

1

1

-

3

7

109

94

87

65

362

XVII.Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
XXI. Contatos com serviços de saúde

Total

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
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Analisando nos últimos 5 anos, a evolução das internações por condições
sensíveis à Atenção Primária à Saúde, percebe-se a necessidade de intensificar as ações junto
a Atenção Básica com o intuito de evitar as internações sensíveis principalmente das do
aparelho circulatório, respiratório a Algumas doenças infecciosas e parasitárias que poderia
ser evitas com ações/atendimento na Atenção Básica.
Em contrapartida, o número de internações por transtornos mentais não reflete
uma realidade, visto a grande dificuldade em contratualizar leitos em saúde mental para tal
finalidade.
Por fim, a queda na quantidade de internação nos últimos anos reflete, indica a
prioridade da atual gestão no trabalho realizado pela Atenção Primária.

4.4 Morbidades do Sistema de Informação de Agravos de Notificações – SINAN
Tabela – Agravos notificáveis
Capítulo CID-10

2010

2011

2012

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

89

31

21

2

2

5

5

II. Neoplasias (tumores)

5

9

8

6

5

11

8

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

1

-

2

-

-

-

-

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

10

6

14

3

1

-

-

V. Transtornos mentais e comportamentais

1

7

3

4

4

1

2

VI. Doenças do sistema nervoso

2

3

2

2

1

1

2

VII. Doenças do olho e anexos

1

1

-

-

1

4

2

IX. Doenças do aparelho circulatório

38

22

24

7

11

12

1

X. Doenças do aparelho respiratório

33

16

26

1

2

2

7

XI. Doenças do aparelho digestivo

66

36

18

9

1

4

7

-

1

-

2

1

-

-

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

2013 2014 2015

2016

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

3

2

2

4

4

3

3

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

68

25

24

2

2

4

3

XV. Gravidez parto e puerpério

5

7

6

2

2

4

7

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal
XVII.Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas

1

2

-

-

1

1

1

1

2

-

-

1

1

1

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

-

-

3

-

-

1

-

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

8

9

10

10

9

7

7

XXI. Contatos com serviços de saúde
Total

-

2

-

1

2

1

-

332

181

163

55

50

62

56

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
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5. DETERMINANTES E CONDICIONANTES
5.1 Características Demográficas

Tabela – População Estimada Segundo Faixa

Gráfico – População Estimada Segundo Faixa
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Ao analisar as taxas das faixas etárias do ciclo de vida da população de
Israelândia em comparação ao estado de Goiás, identificou se que na atualidade o município
porcentagens maiores que a do estado, onde podemos destacar o índice de pessoas com mais
de 50 anos, que representa no município de Israelândia uma porcentagem de 34% da
população esta nessa faixa, onde estado de Goiás encontra se com apenas 21,9%.
Este índice pode representar sem duvidas para o município citado, um aumento
significativo no número de problemas de saúde relacionados com a idade.
Segundo a estatística a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que o
número de pessoas acima dos 60 anos no Brasil deverá quase que triplicar até 2050,
ultrapassando a média mundial, de acordo com o Relatório Mundial de Saúde, sendo assim
todos os municípios necessita de políticas publicas de investimento gradativamente sendo que
e notório que determinadas doenças crônicas terá o seu aumento consideradamente devido
este aumento de pessoas idosas.
Tabela – Evolução Populacional

A tabela a cima demonstra a evolução populacional em uma período que vai de
2011 à 2017, e quando analisamos o gráfico também mostrado da série histórica do município
de Israelândia em comparação com o Estado de Goiás percebe se que o município encontra se
em um percentual de crescimento abaixo do estado em comparação.
Tabela – Taxa Geométrica de Crescimento
Ano

Taxa de Crescimento
Geométrico Populacional

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-0,4

-0,39

-0,21

0,59

0,37

0,25

0,17

0,11

(%)
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Podemos então identificar com isso um desaceleramento do crescimento da população de
Israelândia em relação a população do estado uns dos fatores que podemos ressaltar a pouca
oferta de empregos, uma vez que as únicas fonte de emprego no município são eles prefeitura,
cerâmica de produção de tijolos sendo assim os jovens da idade produtiva procuram
empregos nos grandes centros urbanos.

5.2 Educação

Notas IDEB Colégio Estadual Maria Barreto

20

Notas IDEB Colégio Municipal Boas Novas

Fontes: MEC/INEP.
Disponível em: <http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica>
Notas: (1) O IDEB observado é calculado através do indicador de rendimento escolar (P) e a nota média padronizada da Prova Brasil (N): (N
x P).Organização dos dados: PML/SMPOT/DP/Gerência de Pesquisas e Informações

Em 2015, os alunos dos anos finais do ensino médio da rede pública do estado
tiveram nota média de 4,5 que significa estar acima da media que era de 4,3 no IDEB. Já os
alunos iniciais do ensino fundamental da rede municipal não tiveram nota divulgada no site
do IDEB, apenas no ano de 2014 apresentaram nota no valor de 5,1, sendo que a media
também era exatamente 5,1 ficando assim dentro da media nacional.
Tabela – Taxa de Alfabetização
1991

2000

2010

Taxa de Alfabetização (%)

76,8

84,5

87,87

Taxa de Analfabetismos (%)

23,2

15,5

12,13

Fonte: IMB - Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos / SEGPLAN / Governo de Goiás

A taxa de analfabetismo da população geral em 1991 é de 779 pessoas sendo que
este valor representa uma porcentagem de 23,2% como mostrado no gráfico acima, já em
comparação com o ano de 2010 o município conseguiu diminuir esse numero não apenas pelo
fato de ter diminuído o numero populacional, mas sim por ter diminuído também o índice,
que segundo dados do IBGE 2010, é de 12,13%, equivalente a 351 pessoas segundo censo.
5.3 Características Sócio-Econômicas
5.3.1 Habitação
Temos como relevante fator de saúde / doença, o tipo e a qualidade de moradia de
um individuo ou de uma população. Onde percebe se claramente o fato de que se o individuo
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possui ao menos as condições básicas de saneamento e moradia, consequentemente isso será
revertido em melhores condições de saúde, uma vez que este individuo ou comunidade possui
água tratada ate o seu domicilio, uma coleta de lixo frequente e suficiente para a demanda
desta população e as condições mínimas de higiene próprio que na maioria dos casos não
depende apenas de uma classe, organização civil ou ate mesmo do poder publico, mas sim na
maioria das vezes essa higiene própria depende única e exclusivamente do próprio individuo,
em querer cuidar e zelar do seu ambiente de moradia que terá reflexo direto na saúde pessoal
e familiar.
Tabela – Domicílios Particulares Permanentes por Condição de Ocupação
Ano

2000

2010

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Alugado (número)

75

127

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Cedido (número)

151

162

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Outros (número)

8

-

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Próprio (número)

696

720

NOTA: Dados do Censo Demográfico.

5.3.2 Saneamento Básico
Em municípios que possuem um processo de saneamento básico instalados e em
funcionamento, este pode ter grandes benefícios referentes a prevenção de doenças e
aparecimentos de agravos referentes a saúde da população.
Saneamento Básico é em geral é controle da qualidade da água, coleta de lixo e
destinação em local adequado, rede de esgoto em funcionamento. Todas essas ações pode
garantir com que a população tenha em seu período de vida, benefícios à sua saúde, como a
prevenção de doenças do tipo, caries dentarias, diarreias, desnutrição, doenças causadas por
animais tipo ratos, baratas e outros.
5.3.3 Energia Elétrica
O município de Israelândia está interligado ao sistema de transmissão estadual, a
cargo da Companhia Goiana de Energia Elétrica (CELG) e integrada às fontes de energia da
Eletrobrás.
5.3.4 Abastecimento de Água tratada
Tabela - Abastecimento de Água tratada
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15.624

15.624

15.751

16.564

16.564

16.564

16.564

921

947

984

1.000

1.016

1.027

1.039

Extensão de Redes de
Água (m)
Ligações
(número)

de

Água
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NOTA: [1] Atendido pela Prefeitura
[2] Atendido pela FUNASA
[3] Gestão autônoma

5.3.5 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é uma medida
composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade,
educação e renda.
O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento
humano. Representado pela pesquisa realizada pelo IBGE os valores levantados e
encontrados referentes ao município de Israelândia – GO, sobre o IDH-M são considerados a
baixo da media, isso pode ser explicado claramente pela falta de infraestrutura da cidade,
baixa oferta de empregos e produção industrial e agrícola de baixa quantidade.
Tabela – Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M
1991

2000

2010

0,438

0,538

0,711

IDHM - Educação

0,24

0,351

0,652

IDHM - Longevidade

0,668

0,761

0,831

IDHM - Renda

0,524

0,584

0,664

Índice

de

Desenvolvimento

Humano Municipal (IDH-M)

NOTA: Classificação segundo IDH:
Muito Alto (acima de 0,800)
Alto (de 0,700 a 0,799)
Médio (de 0,600 a 0,699)
Baixo (de 0,500 a 0,599)
Muito Baixo (de 0 a 0,500)

5.3.6 Características Econômicas
Tabela - PIB - Produto Interno Bruto
2010

2011

2012

2013

2014

Produto Interno Bruto a Preços Correntes - PIB (R$ mil)

27.506

32.316

34.492

35.044

40.056

Produto Interno Bruto per Capita (R$)

9.524,15

11.224,58

12.018,01

11.927,70

13.670,95

NOTA: A partir de 2010 houve nova revisão de metodologia de cálculo dos dados.
Em 2002 também houve nova metodologia e revisão dos dados.

Como se pode observar na tabela acima citada, a renda do produto interno bruto
do município de Israelândia é muito baixa, isso acontece devido a falta de empresas e grandes
produtores rurais no município e consequentemente o a administração publica do município
se torna vulnerável a apenas investimentos realizados pelas esferas governamentais, sendo
elas Estadual e Federal, para que possa sanar problemas e dificuldade encontradas no dia-adia deste município.
TURISMO
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O turismo do município de Israelândia em especial está muito ligado a razões
culturais e tradicionais, como festa do padroeiro da Igreja Católica, acontecida uma vez a
cada ano sempre no final do mês de Agosto.
Termos algumas cavalgadas que sempre são realizadas esporadicamente, em
períodos alternativos.
E em especial temos em períodos de estiagem as temporadas de praia sempre as
margens do Rio Claro que por sinal é bem próximo da zona urbana da cidade.
Gráfico – Emprego /rendimento (R$) 2010 a 2016
Empregos - Total
(número)
Rendimento Médio (R$)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.529

259

334

433

481

444

272

1.680,34

850,64

964,08

1.178,39

1.127,71

1.284,27

1.571,47

Fonte: IMB - Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos / SEGPLAN / Governo de Goiás

6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
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6.1 Recursos Humanos
O Setor de Recursos Humanos da Saúde, gerenciado pela Administração da
prefeitura, atua de acordo com os protocolos e orientações da Secretaria Municipal de Saúde
da Prefeitura Municipal Israelândia - GO, no sentido de auxiliar esta última em todas as
questões que envolvam a vida funcional dos servidores lotados juntos à Secretaria Municipal
de Saúde.
Atua de acordo com os princípios que regem a Administração Pública, sempre
visando à legalidade das ações praticadas, a otimização e a qualidade do trabalho realizado
para a gestão dos servidores, distribuídos em diferentes setores, conforme disposto na tabela
abaixo (contém relação atualizada dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde
Israelândia em 2017).
Tabela - CNES - Recursos Humanos - Profissionais - Indivíduos - segundo CBO 2002 – Brasil
OCUPAÇÕES EM GERAL

SIM

PESSOAL DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR

13

BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO

2

Farmacêutico Atenção Básica

1

ENFERMEIRO

3

Enfermeiro Hospital

1

Enfermeiro da estratégia de saúde da família / Núcleo de Apoio a Saúde da
Família

2

FISIOTERAPEUTA

1

Fisioterapeuta geral

1

NUTRICIONISTA

1

Nutricionista

1

ODONTÓLOGO

1

Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família

1

PSICÓLOGO

1

Psicólogo Clínico

1

PESSOAL DE SAÚDE - NÍVEL TÉCNICO TÉCNICO/AUXILIAR

10

FISCAL SANITÁRIO

1

Visitador Sanitário

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

10

Técnico de enfermagem

10

TÉCNICO E AUXILIAR DE LABORATÓRIO

1

Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas

1

PESSOAL DE SAÚDE - QUALIFICAÇÃO ELEMENTAR

33

25

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

9

Agente comunitário de saúde

9

OUTRAS OCUPAÇÕES NÍVEL ELEMENTAR EM SAÚDE
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Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES

7 ANÁLISE EM RELAÇÃO À ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

7.1 ATENÇÃO BÁSICA
Atenção Primária à Saúde (APS) foi posicionada como um dos elementos da
estrutura operacional de uma rede de atenção à saúde (RAS): centro comunicador e
coordenador do cuidado. Partindo do centro, ela tem a responsabilidade de fazer a ponte entre
os diferentes níveis e pontos de atenção, assim como integrar ao processo os sistemas
logísticos e de apoio, garantindo, assim, a integralidade da atenção aos usuários do sistema de
saúde. Esse é o papel mais importante dentro de uma RAS, já que se não houver um centro
coordenador, não há integração do sistema.
Uma APS de qualidade deve possuir atributos essenciais para sua consolidação e
efetiva atenção à população assistida.
O primeiro atributo diz respeito à atenção primária como serviço de primeiro
contato. Para isso, é necessário que o serviço seja acessível em todos os aspectos (financeiros,
geográficos, culturais, etc.) e que o usuário possa utilizar os serviços para todo problema de
saúde que identificar.
A longitudinalidade consiste na regularidade do cuidado à saúde do usuário pela
equipe em um processo que gere responsabilização e uma relação mútua e contínua de
confiança entre a equipe, as famílias e os indivíduos.
A integralidade implica a oferta de serviços de cuidado à saúde do usuário, tanto
preventivos como curativos, nos diferentes pontos de atenção, de maneira a atender às
necessidades da população, considerando a múltipla determinação da saúde.
A fim de garantir a integralidade da atenção, a coordenação das ações e serviços é
um atributo essencial para que a APS se estabeleça como centro de comunicação das redes.
Outro atributo da APS é a focalização na família. O contexto familiar é considerado o foco
prioritário no diagnóstico da situação e no processo decisório das medidas a serem adotadas.
De maneira complementar, o atributo de orientação comunitária considera a
comunidade como protagonista para reconhecimento dos problemas e decisão sobre os
melhores caminhos para melhoria das condições de saúde e definição de decisões sanitárias e
econômicas.
26

E finalmente, reconhecer e valorizar os diferentes saberes e soluções, sejam eles
científicos ou populares, é o atributo da APS denominado competência cultural. Assim,
respeitar e valorizar esses atributos junto à APS significa também contribuir para a
consolidação desse nível de atenção como o centro coordenador em um sistema estruturado
em redes de atenção.
7.1.1 Unidades Básicas de Saúde
Atualmente a APS no Município de Israelândia - GO é formada por apenas 1
(uma) Unidades Básicas de Saúde, compostas por 1 (uma) Equipes da Estratégia de Saúde da
Família – ESF, Equipes de Saúde Bucal – ESB-M1, e 1 (um) Núcleo de Apoio à Saúde da
Família – NASF-M3, correspondendo à uma cobertura de 100%, do população/território.
Tabela – Unidades Básicas de Saúde
UNIDADE

Posto

ENDEREÇO

de

TIPO

CLASSIFICAÇÃO

Q12,

PSF-

S/N

Israelândia

Centro

L01
-

DA EQUIPE

IMÓVEL

- ESF

Rua Goiás

Saúde do

COMPOSIÇÃO

I

Mista

Unidade

Equipe

tradicional
- ESB
- NASF

OBSERVAÇÃO

Cedido

Construída

pela

programa
Requalifica UBS

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Israelândia - GO.

O prédio da Unidade de Saúde atual foi construído e inaugurado em Dezembro de
2016, a estrutura segue as recomendações propostas pelo Ministério da Saúde, pois a planta
de execução seguiu as instruções definidas através da planta feita pelo Ministério da Saúde.
7.1.2 Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF
O Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF é um programa do Ministério da
Saúde, composto por equipe multidisciplinar, que atua de maneira integrada e apoiando os
profissionais das Equipes da Atenção Primária à Saúde, compartilhando práticas e saberes em
saúde, auxiliá-las no manejo e resolução de problemas clínicos e sanitários, bem como
agregando práticas que ampliem o seu escopo de ofertas.
Importante frisar que o NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os
usuários, mas sim de apoio às Equipes de Saúde da Família.
Atualmente contamos com 01 (uma) equipe de NASF-M3, atuando em conjunto
com as Equipes de Saúde da Família nas diretrizes relativas à Atenção Primaria à Saúde.
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Modalidade:


NASF – M3



Enfermeiro Sanitarista



Psicólogo



Educador Físico



ESF/SB M I



Saúde da criança, do adolescente e do jovem;



Saúde da Mulher;



Saúde Mental;



Reabilitação/saúde integral da pessoa idosa;



Alimentação e nutrição;



Serviço Social;



Assistência Farmacêutica;



Atividades Físicas/Práticas Corporais;



Práticas Integrativas e Complementares.



Ações interdisciplinares e intersetorial;



Educação Permanente em saúde dos profissionais e da

Equipe/profissionais:

Unidades de abrangência:

Áreas estratégicas de atuação:

Competências:

população;


Desenvolvimento da noção de território;



Integralidade;



Participação e Inclusão Social;



Promoção da Saúde e Humanização;



Desenvolvimento de projetos de saúde;



Apoio e atendimento a grupos;



Enfrentamento de situações de violência e ruptura social;



Salas de Espera e Palestras;



Grupos Terapêuticos e Operativos;



Visitas Domiciliares a pacientes restritos ao leito para
orientações em saúde;
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Apoio às ações da Secretaria Municipal de Saúde e
demais Secretarias;



Participação em eventos, Semana da Saúde, Mutirão de
Preventivo, Ações Sociais.

A organização dos processos de trabalho do NASF tem foco no território sob sua
responsabilidade, priorizando o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de
saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os
profissionais envolvidos, mediante amplas metodologias, tais como estudo e discussão de
casos e situações, projetos terapêuticos, orientações e atendimento conjunto.
Lembrando que o NASF poderá realizar atendimentos diretos e individualizados
nas situações que forem extremamente necessárias.

7.2 ATENÇÃO SECUNDÁRIA/AMBULATÓRIO
7.2.1 Assistência em Fisioterapia
A assistência fisioterápica no Município é desenvolvida através dos atendimentos
ambulatoriais, realizados por 01 (um) profissional fisioterapeuta, lotado junto a Secretaria
Municipal de Saúde, em que o mesmo realiza atendimento individual em seu consultório e
atividades coletivas com grupos específicos da UBS e também realiza visitas domiciliares e
orientações domiciliares dentro de suas respectivas áreas de abrangência;

7.3 ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE/HOSPITALAR
Ao que refere-se do hospital o município passa por dificuldades devido a infraestrutura/equipamentos recursos humanos, sendo que o mesmo encontra-se interditado pela
SUVISA, portanto as cirurgias/internação estão sendo realizadas em Ipora, Jaupaci e Goiânia
Os fluxos de acesso para atendimento hospitalar eletivo e de urgência estão
definidos da seguinte forma:

8 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Assistência Farmacêutica atua no âmbito do SUS com o objetivo de apoiar as
ações de saúde na promoção do acesso aos medicamentos essenciais e promover o seu uso
racional. (Brasil, 2006) no município, existe a Farmácia Básica, no qual se concentram a
maior parte das etapas do Ciclo da Assistência Farmacêutica.
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A Farmácia Municipal de Israelândia localiza-se no prédio da UBS/ESF sua
estrutura básica de atendimento ao público existe 01 farmacêutico para atendimento e
dispensa de medicamentos e de insulina.
Para a dispensa e distribuição dos medicamentos a Farmácia Municipal utiliza
o sistema informatizado denominado HORUS, sistema este disponibilizado pelo MS
gratuitamente sistema Integrado com o cartão SUS,

9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

9.1 Vigilância Sanitária
Instituída pela Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990
que regulamentar a estrutura e o funcionamento do SUS a Vigilância Sanitária - VISA é um
setor cujas ações visam eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervindo nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde, com o poder de interferir em toda a cadeia do
processo saúde-doença.
As ações da VISA têm como escopo às atitudes éticas na qualidade das relações,
dos processos produtivos,dos ambientes e dos serviços.
A Vigilância Sanitária do Município é composta por:
 01(um) Fiscal/coordenador;
Dentre as ações realizadas pela VISA Municipal destacamos:
 Fiscalização do comércio de alimentos em geral;
 Inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais;
 Apreensões e inutilizações de produtos;
 Liberação de Alvarás Sanitários;
 Preenchimento de Termos Legais em conformidade com as determinações da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
As ações de Vigilância Sanitária caracterizam-se por procedimentos de
orientação, cadastramento, inspeção, investigação, notificação, controle e monitoramento, os
quais demandam:
a) Atendimento ao púbico;
b) Deslocamentos (trabalhos em campo);
c) Análise de coletas fiscais;
d) Apreensão e inutilização de produtos;
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e) Interdição de estabelecimentos e produtos;
f) Elaboração de relatórios e ofícios;
g) Registro e divulgação de dados.

9.2 Vigilância Epidemiológica
AVigilância Epidemiológica tem como objetivo alimentar os sistemas de
informação (SINAN, SIM, SINASC, API) e realizar análises que permitam o monitoramento
do quadro epidemiológico do município e subsidiem a formulação, implementação e
avaliação das ações de prevenção e controle de doenças e agravos, a definição de prioridades
e a organização dos serviços e ações de saúde, no município ela e composta pela enfermeira
coordenadora da ESF, e um técnico de enfermagem.
9.3 Imunização
O Setor de Imunização é parte integrante da Seção de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental e tem como ação principal a gestão dos imunobiológicos providos pela Secretaria
Estadual de Saúde ao município para fins de controle de doenças imunopreviníveis.
Tabela– Cobertura vacinal (%)
Imuno

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

072 BCG

160,87

139,13

104,35

168

103,85

154,55

88

099 Hepatite B em < 1mes

...

...

...

-

88,46

145,45

92

061 Rotavírus Humano

73,91

113,04

113,04

128

88,46

145,45

112

053 Meningococo C

13,04

130,43

130,43

100

115,38

113,64

124

073 Hepatite B

60,87

117,39

113,04

140

96,15

131,82

116

...

...

39,13

132

96,15

131,82

88

012 Pneumocócica

17,39

126,09

95,65

128

96,15

131,82

112

074 Poliomielite

69,57

121,74

95,65

132

76,92

131,82

88

006 Febre Amarela

91,3

113,04

91,3

152

92,31

122,73

108

101 Febre Amarela 4 anos

...

...

...

...

...

...

106,67

096 Hepatite A

...

...

...

-

100

131,82

112

091 Pneumocócica(1º ref)

...

...

...

180

73,08

127,27

124

092 Meningococo C (1º ref)

...

...

...

148

88,46

127,27

132

093 Poliomielite(1º ref)

...

...

...

172

65,38

122,73

168

021 Tríplice Viral D1

126,09

108,7

113,04

172

73,08

122,73

120

098 Tríplice Viral D2

...

...

...

172

88,46

90,91

140

097 Tetra Viral(SRC+VZ)

...

...

...

64

50

59,09

140

080 Penta

075 DTP

65,22

121,74

95,65

132

96,15

131,82

88

102 DTP REF (4 e 6 anos)

...

...

...

...

...

...

1,59

095 Tríplice Bacteriana(DTP)(1º ref)

...

...

...

172

80,77

140,91

104

094 Dupla adulto e tríplice acelular gestante

...

...

...

28

7,69

45,45

68

003 dTpa gestante

...

...

...

-

-

59,09

76
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067 HPV Quadrivalente D1 9 anos - Feminino

...

...

...

...

...

...

57,89

068 HPV Quadrivalente D2 9 anos - Feminino

...

...

...

...

...

...

42,11

062 HPV Quadrivalente D1 10 anos - Feminino

...

...

...

...

...

...

10

063 HPV Quadrivalente D2 10 anos - Feminino

...

...

...

...

...

...

25

065 HPV Quadrivalente D2 11 anos - Feminino

...

...

...

...

...

...

19,05

069 HPV Quadrivalente D2 12 anos - Feminino

...

...

...

...

...

...

4,35

75,36

121,26

99,13

116,4

97,31

137,5

85,87

Total
Fonte: Programa Nacional de Imunizações

10 GESTÃO EM SAÚDE

10.1Planejamento, Gestão e Regulação do SUS
O município utiliza os instrumentos de planejamento conforme a Portaria
Ministerial nº 3332, de 28 de dezembro de 2006. Esse Plano Municipal de Saúde tem vigência
2018 – 2021 e terá seu detalhamento e acompanhamento pelas Programações Anuais de
Saúde - PAS e dos Relatórios Anuais de Gestão – RAG’s.
São utilizados também os demais instrumentos de planejamento tais como: Plano
Plurianual (PPA 2018-2021); Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; Lei Orçamentária
Anual – LOA; Programação Pactuada Integrada – PPI; estabelecimento das diretrizes é dado
pelo levantamento dos problemas prioritários, em cada nível de Atenção à Saúde, pelas
propostas

aprovadas

na

última

Conferência

Municipal

de

Saúde

(2017),

que,

conseqüentemente, já contempla todos levantamentos feitos pela equipe técnica do município
discutido em reunião com setores, coordenadores, diretores e com o apoio, representada pela
Regional de Saúde Oeste-I
Os indicadores Avaliados são os do SISPACTO das ações na saúde da população
são os estabelecidos pela necessidade da população e pela Secretaria de Estado da Saúde e
Ministério da Saúde, os quais são monitorados e acompanhados periodicamente pela Equipe
de Gestão da Secretaria de Saúde. O resultado dessas avaliações e propostas para intervenção
comporá a Programação Anual em Saúde – PAS.
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10.2Plano Plurianual (PPA) 2018 A 2021
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10.3 Fundo Municipal de Saúde
O Fundo Municipal de Saúde – FMS foi criado em _________ através da
Lei Municipal nº__________,atualmente é supervisionado pela Seção de Orçamento
e Finanças da Secretaria de Saúde.
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde é o Secretário Municipal de Saúde,
acompanhado e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde, sendo este um órgão
permanente e deliberativo que visa a participação da comunidade na gestão do SUS.
O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das três
esferas de governo – União, Estado e Município. O Fundo de Saúde está previsto na
Constituição Federal Arts. 34, 35, 156,160,167 e 198 e Lei Complementar Federal 141/2012.
O financiamento federal de custeio está constituído em “Blocos de
Financiamento” e sua transferência ocorre através de repasse “fundo a fundo”, ou seja, do
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.
Os Blocos de Financiamento são constituídos por componentes, de acordo com as
especificidades de suas ações e os serviços de saúde pactuados. Os recursos federais que
compõem cada bloco de financiamento são transferidos aos estados, Distrito Federal e
municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento,
observados os atos normativos específicos.
Tabela– Blocos de Financiamento do SUS
BLOCO DE FINANCIAMENTO

COMPONENTE

AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA

Piso da Atenção Básica PAB Fixo

PAB FIXO
Programa de Requalificação de UBS
- Reformas
Incentivo Adicional à Saúde Bucal

Atenção Básica
Piso da Atenção Básica PAB Variável

Saúde Bucal – SB
Incentivo de implantação aos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família
– NASF
Agentes Comunitários de Saúde –
ACS
Incentivo Adicional ao Programa de
Agentes Comunitários de Saúde
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Programa de melhoria do acesso e da
qualidade - PMAQ (RAB-PMAQSM)
Saúde da Família – SF
Núcleos de Apoio à Saúde da Família
- NASF

Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar

Limite Financeiro da
Média e Alta
Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar
– MAC

Teto Municipal da Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar

Componente Fundo de
Ações Estratégicas e
Compensação – FAEC
Incentivos Pontuais para Ações de
Serviços de Vigilância em Saúde –
IPVS
Vigilância em Saúde

Programa de Qualificação das Ações
de Vigilância em Saúde (PVVS)

Vigilância em Saúde

Piso Fixo de Vigilância em Saúde –
PFVS
Piso Fixo de Vigilância Sanitária
Piso Fixo de Vigilância
Sanitária – PFVISA

Assistência Farmacêutica

Componente Básico da
Assistência Farmacêutica
Implantação de Ações e
Serviços de Saúde

Investimentos

Parte - FNS
Piso Estratégico - Gerenciamento de
Risco de Vs (FNS)
Financiado pelas 3 esferas de
governo (União, Estado e
Município);
Gerenciado pela SES/GO.
Incentivo para
construção/reforma/ampliação e
equipamentos

Fonte: Fundo Nacional de Saúde – FNS, www.fns.saude.gov.br.

Tabela– Recursos recebido fundo a fundo 2017
Bloco

Valor Total

Valor Desconto

Valor Líquido

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

13.856,46

0

13.856,46

ATENÇÃO BÁSICA

452.668,04

0

452.668,04

INVESTIMENTO

20.000,00

0

20.000,00
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MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E HOSPITALAR

44.423,82

1.760,00

42.663,82

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

56.535,20

0

56.535,20

Total Geral

587.483,52

1.760,00

585.723,52

Tabela 1– Aplicação de recursos em saúde – LC 141/12
Municípios
Israelândia

2010
16,8

2011
16,07

2012
16,49

2013
21,99

2014
19,18

2015
20,89

2016
16,36

Total
18,39

10.4 Programação Pactuada Integrada
A Programação Pactuada e Integrada - PPI representa um dos momentos do processo
de planejamento do Sistema Único de Saúde que agrega tanto funções de alocação de
recursos, quanto de reorganização das redes de atenção à Saúde, dando concretude às
diretrizes e prioridades expressas nos demais processos e instrumentos gerais de
planejamento, dentre os municípios pactuados são Goiânia-GO e Iporá-GO, Trindade - GO

10.5 Apoio Institucional
É um Setor destinado a prestar assistência jurídica a todos os setores da Secretaria
Municipal de Saúde, em especial ao Secretário sendo que este e vindo dos assessores ligado a
administração da prefeitura, tem como atividade principal a execução das Decisões Judiciais
decorrentes do Processo de Judicialização da Saúde, refere-se à busca do Poder Judiciário
como a última alternativa para obtenção de medicamentos, suplementos alimentares, insumos,
exames, cirurgias, enfim, de tratamento negados pelo SUS ou inexistentes no sistema.
Ficam também à cargo desta Divisão a elaboração de resposta à todas as
correspondências, ofícios, requerimentos e solicitações de Órgãos Jurisdicionais, de outros
Órgãos Públicos e dos cidadãos em geral.
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11 CONTROLE SOCIAL/CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.1 Conselho Municipal de Saúde/conferencia municipal de saúde
A participação social em saúde é uma das maneiras de se efetivar a democracia,
por meio de inclusão de novos sujeitos nos processos de gestão do SUS como participantes
ativos nos debates, formulações e fiscalização das políticas desenvolvidas nos Municípios,
Estados e na União, conferindo-lhe legitimidade e transparência.
Com previsão constitucional e legal, a participação popular confere à gestão do
SUS realismo, transparência, comprometimento coletivo e efetividade de resultados. O
usuário do SUS deve ser identificado como membro de uma comunidade, com direito e
deveres, e não como um recebedor passivo de benefícios oferecidos pelo Estado.
Para compor com a comunidade na participação e no controle social, e amparado
pela Constituição Federal, está o Ministério Público, Instituição Permanente, cuja função é de
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais e que
constantemente zela pelos serviços públicos e de interesse coletivo.
O Conselho se reúne mensalmente e/ou extraordinariamente, constituindo-se em
espaço de discussão e encaminhamento para todos os problemas de saúde encontrados pela
população atendida por todas as Unidades e Instituições de Saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS) do município.
As Conferências de Saúde realizadas demonstram a evolução da efetiva
participação da comunidade na gestão do SUS refletida na qualidade das discussões, na
conferencia.

12 LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS PRIORITÁRIOS
Elencar alguns problemas como prioritários não significa que só estes deverão
estar no Plano Municipal de Saúde. Porém, é importante ressaltar que muitas propostas
contidas nos relatórios das Conferências e nos demais eventos realizados, no entendimento da
Secretaria Municipal de Saúde de Israelândia-GO, são, na verdade conseqüências destes
problemas elencados como prioridade e não causa.
A resolução destes problemas elencados como prioritários em todos os níveis,
significa que trabalhando para a resolução dos mesmos, por consequência, estaremos dando
respostas à vontade popular manifestada nas Conferências Municipais e eventos específicos.
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12.1 Problemas prioritários dos três níveis de atenção à saúde
12.1.1 Na Atenção Primária:
a) Falta de integração o serviços hospitalar e ambulatorial com a atenção básica.
b) Falta de efetivação nos protocolos e fluxograma, classificação de risco dos atendimentos
médicos, enfermeiros, saúde bucal.
c) Baixa capacitação qualificação dos profissionais da Atenção Básica ESF-SB, NASF,
ACS, juntamente com a atenção secundaria.
d) Fragilidade para referenciar e contra referência aos demais níveis de atenção à saúde
(secundária e terciária);
e) Falta de equipamentos permanentes;
f) Falta de insumos/medicamentos;
g) Falta veiculo de transporte da Equipe no seu deslocamento p/ atendimentos domiciliar
(zona rural) “difícil acesso”
12.1.2 Na Atenção Secundária/ambulatório/hospitalar
a) Falta estrutura física adequada
b) Falta capacitação/motivação dos profissionais por setores
c) Falta de equipamentos permanentes; (laboratório, RX,)
d) Dificuldade em manter especialidade medica.
e) Falta de insumos/medicamentos;
f) Falta de humanização no atendimento/acolhimento
g) Falta efetivação nas comissões hospitalares; (CCIH, Segurança do Paciente)
h) Falta classificação de riscos nos atendimentos
i) Demanda livre de atendimentos (tornando porta de entrada no SUS).

12.1.3 Na Vigilância em Saúde
a) Falta legitimidade, código sanitário aprovado p/ atuação da vigilância sanitária atuar
junto ao controle de vetores
b) Falta de veiculo da vigilância sanitária para realizar os coletas e analises de água.
c) Falta de estrutura física inadequada;
d) Falta de equipamentos e materiais permanentes
e) Falta ações de promoção a saúde do trabalhador
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12.1.4 No Transporte Sanitário
a) Inexistência de Protocolos de Regulação para o transporte assistencial;
b) Falta capacitação aos condutores;

12.1.5 na Gestão
a) Deficiência no planejamento dos serviços a partir das necessidades de saúde da
população; (PMS, PAS)
b) Dificuldade no processo de licitação para compra de medicamentos/insumos.
c) Dificuldade financeira p/ subsidiar a demanda do hospital municipal (médicos e exames
de media e alta complexidade )
d) Falta de consorcio públicos entre os municípios da região
e) Ausência de um sistema de informação integrado em rede;
f) Ausência de canal de comunicação com os usuários;
g) Falta de recursos humanos
12.1.6 No Controle Social
a) Falta de dotação orçamentária para o CMS;
b) Pouca participação na elaboração do Plano Municipal de Saúde;
c) Falta participação da comunidade junto ao CMS
d) Falta estrutura física. (computador, internet, impressora, sala)
e) Falta apoio técnico junto ao CMS
f) Capacitação dos conselheiro ;
g) Falta de lideranças para fomentar a criação dos conselhos locais;
h) Ausência de intersetorialidade entre os diversos conselhos no Município.

12.1.7 Falta de tratamento de esgoto na sede do Município
A oferta de saneamento básico é fundamental em termos de qualidade de vida,
pois sua ausência acarreta poluição dos recursos hídricos, trazendo prejuízo à saúde da
população. Todo o esgoto sanitário/doméstico em Israelândia-GO não recebe nenhum tipo de
tratamento, sendo que o que predominante são as fossa sépticas que contamina os lençóis
freáticos, porem existe a iniciativa o qual colocado as tubulações porem sem a conclusão e tão
pouco construído a estação de tratamento.
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12.1.8 Pouca disponibilização de espaço para lazer e atividades físicas
O município de Israelândia possui o pólo da Academia da Saúde o qual possui um
educador físico vinculado ao programa, seguindo com atividade físicas oferecida todos os
dias da semana, na busca de oferecer atividades de intensidade ou a mais simples de todas as
atividades físicas – caminhar – que é uma forma surpreendentemente eficaz de emagrecer e
tonificar o corpo vale ressaltar que a população brasileira envelhece a cada ano e Israelândia
não foge a essa regra. Daqui a alguns anos seremos um país de idosos. E os idosos têm
chances aumentadas de desenvolverem certos tipos de patologias como diabetes e hipertensão
arterial que podem ser prevenidas ou amenizadas pela caminhada, evitando-se as possíveis
consequências como o AVC e a polineuropatia diabética que trazem seqüelas terríveis para as
pessoas e para a sociedade.
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13 DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E AÇÕES
TABELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ampliar a oferta de serviços e ações de modo a atender as necessidades de saúde, respeitando os
DIRETRIZ

princípios da integralidade, humanização e justiça social e as diversidades ambientais, sociais e
sanitárias das regiões, buscando reduzir as mortes evitáveis e melhorando as condições de vida
das pessoas.

ORIGEM DO RECURSO

Federal, Estadual, Municipal

PERÍODO

2018 a 2021

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

META/INDICADOR

AÇÃO
Adequar a estrutura física da UBS da rede municipal

Adequar as condições
físicas/equipamentos conforme a
demanda das equipes e UBS.

Aprimorar os diferentes ambientes
da UBS.

Prazos
(PAS)
2021

de saúde para garantir o acesso e o transporte
adequado das pessoas com deficiência, bem como
garantir ações de melhoria da ambiência nos serviços
de saúde público.

Realizar processo de territorialização na

Realizar a redivisão de áreas e

Implantar novos serviços a partir das necessidades

área de abrangência da Unidade Básica

identificar pontos de atenção do

identificadas por meio do processo de

de Saúde e da Região.

município.

territorialização, análise do perfil epidemiológico,

2018
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sócio econômico e demográfico local e regional,
vinculados a captação de recursos tripartite

Suprir equipamentos, veículos,
instrumentais, mobiliário e
equipamento de informática com
Melhorar a infraestrutura de informática,
de equipamentos, de veículos e de

substituição de aproximadamente
10% ao ano.

Garantir a manutenção e renovação de equipamentos,
veículos, instrumentais, mobiliário e equipamento de
informática adquiridos, assegurando ambiente de
trabalho adequado para a equipe e paciente.

2018
2019
2020
2021

mobiliário.
Suprir os serviços próprios novos
e ampliados de equipamentos,
veículos, instrumentais,

Implantar Plano de Manutenção Preventiva e
Corretiva da frota de veículos.

mobiliário em geral.

2018
2019
2020
2021
2019

Nomear 01 Gerente da UBS

Designar profissional com perfil Previsto na Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB) 2017.

Fortalecer as atividades de promoção da
saúde e prevenção de doenças

Desenvolver no mínimo 03
grupos operativos por mês na
UBS pela Equipe de ESFSB/NASF

Aquisição de equipamentos e matérias necessários
para os profissionais desenvolver suas ações
conforme demanda dos grupos

2018
2019
2020
2021
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Criar 01 Projeto Conjunto (entre
as equipe de NASF) para a
realização de Apoio Matricial às
ESF

Atender 50% dos alunos do
município, pertencentes às escolas
municipais e estaduais que estão

Aquisição de equipamentos e matérias necessários
para os profissionais desenvolver suas ações
conforme demanda dos grupos

2018
2019
2020
2021

Otimizar as ações dos profissionais da rede como:

2018

psicólogos, nutricionistas dos NASF, dentistas de

2019

ESF, equipe de prevenção, para a realização das

2020

ações dos componentes do Programa Saúde na

2021

Escola, montando um fluxo de assistência para dar
resolutividade nos casos necessários

dentro das áreas de abrangência
2018

das ESF-SB/NASF
Nomear um Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI)

2019
2020
2021

Fortalecer as ações de Saúde Bucal

Monitoramento e avaliação da qualidade e

2018

Garantir a Média de Ação

consistência dos dados informados pelas equipes,

2019

Coletiva de Escovação Dental

com vistas ao acompanhamento da evolução de

2020

Supervisionada em 30% na área

resultados, negociação/contratualização de metas,

2021

de abrangência da ESB

definição de prioridades de apoio institucional e
educação permanente, assim como assessoramento à
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gestão
2018
Programação de ações coletivas voltadas para a

2019

prevenção em saúde bucal

2020
2021

Garantir a Cobertura da Primeira
Consulta Odontológica
Programática em 30% na área de
cobertura da ESB

Garantia de disponibilidade suficiente de insumos

2018

necessários ao desenvolvimento dessa ação pelas

2019

equipes (ex.: kits de escova e creme dental

2020

fluoretado, materiais educativos de escovação dental)

2021

Capacitação/atualização dos profissionais da Atenção

2018

Básica para melhorar a qualidade dessas ações e a

2019

alimentação do sistema de informação da atenção

2020

básica (E-SUS)

2021

Planejamento do processo de trabalho da equipe de
saúde bucal de forma a garantir acesso amplo da
demanda programada

2018
2019
2020
2021

Garantia de disponibilidade suficiente de insumos e

2018

equipamentos para a realização dos Planos

2019
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Preventivo-Terapêuticos (PPT) dentro da

2020

resolubilidade esperada na Atenção Básica

2021

Capacitação / atualização dos profissionais da equipe
responsáveis pela alimentação do sistema de
informação da atenção básica

2018
2019
2020
2021

Monitoramento e avaliação da qualidade e

2018

consistência dos dados informados pelas equipes,

2019

com vistas ao acompanhamento da evolução de

2020

Garantir a Primeira Consulta de

resultados, negociação/contratualização de metas,

2021

Atendimento Odontológico à

definição de prioridades de apoio institucional e

100% das gestantes na aera de

educação permanente, assim como assessoramento à

abrangência das ESB

gestão
Integração entre os profissionais da saúde bucal e os

2018

outros membros da equipe de atenção básica para a

2019

programação de ações e encaminhamento das

2020

gestantes cadastradas e acompanhadas no pré-natal

2021

Capacitação dos profissionais de saúde para

2018

qualificar as ações de acompanhamento/tratamento

2019

odontológico na gestação, tanto no que diz respeito à

2020
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humanização e qualidade técnica dos atendimentos,

2021

quanto nas abordagens educativas para estimular o
autocuidado e dirimir medos infundados da
população sobre o tratamento odontológico na
gestação
Planejamento do processo de trabalho e programação

2018

das ações da equipe de saúde bucal, de forma a

2019

garantir acesso amplo ao atendimento da demanda

2020

programada de pré-natal, considerando inclusive a

2021

utilização de critérios para classificação de risco
Garantir 100% de materiais e

2018

Adquirir e disponibilizar materiais e

insumos mínimos necessários para Garantir dotação orçamentária e recurso financeiro

2019

insumos para a unidade de saúde

a realização do trabalho das

2020

Realizar planejamento anual de compras

equipes

2021

Adquirir e disponibilizar materiais de

Garantir 100% para a unidade os

2018

apoio ao desenvolvimento dos Programas

materiais de apoio para

e Ações Estratégicas do SUS (folders,

desenvolvimento dos programas,

cartazes, cartilhas, álbuns seriados,

em parceria com os demais entes

Garantir dotação orçamentária e recurso financeiro

2019
2020
2021
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recursos audiovisuais, cadernetas e

federativos.

outros)

2018
Realizar planejamento anual de compras

2019
2020
2021
2018

Buscar parcerias

2019
2020
2021
2018

Realizar eventos segundo calendário de
datas comemorativas alusivas a temas de

Realizar 08 eventos ao ano

Garantir dotação orçamentária e recurso financeiro

interesse à saúde

2019
2020
2021
2018

Construir uma agenda anual

2019
2020
2021
2018

Garantir a razão de 0,30 em

Oferecer atendimento exclusivo para coleta do

2019

exames citopatológicoscérvico-

material para tais exames

2020

vaginais, na faixa etária de 25 a

2021
49

64 anos em relação à populaçãoalvo

2018
Realizar mutirões para coleta de material para exame

2019

citopatológicocérvico-vaginal

2020
2021

Realizar busca ativa de mulheres na faixa etária de 25
a 64 anos para conscientizá-las da importância dos
exames de prevenção

Promover atenção integral à saúde da
mulher

Garantir no mínimo 100% de
seguimento/tratamento informado
de mulheres com diagnóstico de
lesões intra-epiteliais de alto grau
do colo do útero nas áreas de

2018
2019
2020
2021
2018

Realizar busca ativa e acompanhamento das
mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais
de alto grau do colo do útero

2019
2020
2021

cobertura de ESF
Garantir a razão de 0,35 entre
mamografias realizadas nas
mulheres de 50 a 69 anos e a
população feminina nesta faixa
etária, em determinado local e

2018
Realizar busca ativa de mulheres nesta faixa etária
para conscientizá-las da importância dos exames de
prevenção

2019
2020
2021

ano, nas áreas cobertas pela ESF
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Garantir acompanhamento do prénatal ao puerpério a 100% das
gestantes cadastradas na Unidade
de Saúde no mínimo 7 consultas
de pré-natal e uma consulta de
puerpério ate o 5 dia de
nascimento

Garantir o acompanhamento de puerpério e

2018

puericultura a todas as puérperas e recém-nascidos

2019

pela unidade da ESF

2020
2021

Realizar atendimento domiciliar pela equipe de ESF
e NASF com objetivo de promover a 1 consulta de
puerpério, levando orientações com o cuidado da
mãe e do recém nascido
Capacitação de todos os profissionais das equipes,

2018

dentro de suas competências específicas, para

2019

melhorar a captação precoce de gestantes e a

2020

alimentação do sistema de informação da atenção

2021

Alcançar as Gestantes no primeiro

básica

trimestre de gravidez de pelo

Monitoramento e avaliação da qualidade e

2018

menos 80% das gestantes da área

consistência dos dados informados pelas equipes,

2019

de abrangência

com vistas ao acompanhamento da evolução de

2020

resultados, negociação/contratualização de metas,

2021

definição de prioridades de apoio institucional e
educação permanente, assim como assessoramento à
gestão
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Busca ativa das gestantes na área de abrangência da

2018

equipe e atualizar periodicamente no E-SUS os dados

2019

referentes ao cadastro de gestantes e ao início do pré-

2020

natal

2021

Garantir a 100% das gestantes

2018

cadastradas nas Unidades de

Garantir uma cota de exames exclusivamente para as

2019

Saúde os exames laboratoriais de

gestantes

2020

pré-natal

Promover atenção integral à saúde da
mulher

2021

Manter a proporção de nascidos

Sensibilizar as gestantes sobre a importância dos

vivos de mães com 07 ou mais

exames pré-natal para que se tenha uma gravidez sem

consultas de pré-natal em 80%

intercorrências

2018
2019
2020
2021

Conscientização de 100% das

2018

nutrizes cadastradas na unidade de Sensibilizar as gestantes sobre a importância do

2019

saúde sobre a importância do

2020

aleitamento materno exclusivo

aleitamento materno exclusivo
Manter a proporção de 100% de
óbitos investigados em mulheres
de idade fértil

2021
2018
Realizar busca ativa pelo núcleo de vigilância

2019

epidemiológica de dos casos notificados

2020
2021
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Facilitar o acesso da população masculina aos
serviços de saúde com fluxo e acesso orientado pela
atenção primária.

Organizar, qualificar e humanizar no município a
atenção à saúde do homem, dentro dos princípios que
Aumentar em 10% a cada ano os
Promover atenção integral à saúde do
homem

regem o Sistema Único de Saúde;

ao atendimentos da população
masculina (atendimentos,

Realizar a Semana de Promoção da Saúde do

médicos, odontológicos,

Homem. Campanha a nível municipal em horário

enfermeiro, NASF, Grupos )

flexível

2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021

Fortalecer a atenção básica no cuidado com a saúde

2018

do homem facilitando o acesso por meio de horários

2019

alternativos e outras medidas, por busca ativa aos

2020

portadores de agravos crônicos e a qualidade da

2021

atenção necessária ao enfrentamento dos fatores de
risco das doenças e dos agravos à saúde;
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Capacitar e qualificar os profissionais da rede de

2018

saúde para o correto atendimento à saúde do homem

2019

com referência às disfunções sexuais;

2020

Promover na população masculina a prevenção e o

2021

controle das doenças sexualmente transmissíveis;
Estimular na população masculina o auto cuidado

2018

com

culturalmente

2019

competente e incluir temas diferentes à Atenção à

2020

Saúde do Homem na educação permanente dos

2021

abordagem

adequada

e

trabalhadores do SUS;
2018

Promover atenção integral à saúde da
criança

Monitorar o Sistemas de informação ESUS, SIM SIH

2019

com o intuito de monitorar os atendimentos e

2020

registros referente a saúde do homem

2021

2018

Garantir que 80% das crianças
inseridas no programa bolsa
família sejam acompanhadas.

Realizar busca ativa das famílias

2019
2020
2021
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2018
Sensibilizar as famílias para a promoção do

2019

autocuidado

2020
2021

Exigir a apresentação do Cartão de Vacinas antes das
consultas na UBS para orientação com relação às
Garantir 90% de cobertura vacinal

vacinas atrasadas

2018
2019
2020
2021

de rotina das vacinas do esquema
2018

básico para menores de cinco anos
Realizar busca ativa da população-alvo

2019
2020
2021
2018

Investigar 100% de eventos
adversos graves pós-vacinação

Realizar investigação e acompanhamento dos casos

2019
2020
2021

Manter a vigilância nutricional

Adquirir equipamentos adequados e em quantidade

2018

para no mínimo 80% das crianças

suficiente para atender ao público alvo (balanças,

2019

menores de 05 anos, nas áreas de

estadiômetros infantis, balanças portáteis pesa mãe-

2020

abrangência das ESF

bebê)

2021
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Promover Capacitação dos Servidores das ESF sobre
importância da coleta de dados e técnicas corretas de
antropometria

2018
2019
2020
2021
2018

Promover Chamadas Nutricionais com objetivo de

2019

avaliação nutricional e coleta de dados

2020
2021

Contribuir para um melhor acesso das famílias a
alimentos saudáveis através, feira livre, hortas
comunitárias

Sensibilizar a família e comunidade sobre a
importância do acompanhamento freqüente do peso e
crescimento das crianças

2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
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Realizar o acompanhamento de

2018

pelo menos 50% das crianças

Realizar acompanhamento individual quando

2019

menores de 05 anos com

necessário e desenvolver atividades de educação em

2020

sobrepeso, na área de abrangência

saúde para os grupos prioritários

2021

Análise das condições de saúde e nutrição dos

2018

lactentes e orientar medidas oportunas para que a

2019

maioria das crianças seja mantida em aleitamento

2020

materno exclusivo até completar seis meses de vida

2021

das ESF

Garantir a proporção de 80% de Realização de atividades de grupo de gestantes com
crianças menores de 04 meses, enfoque
com

aleitamento

na

orientação

e

preparação

para

o

materno aleitamento materno

2018
2019
2020
2021

exclusivo
Ações educativas para a gestante e sua família, tanto

2018

nas

domiciliares,

2019

orientações sobre a importância do aleitamento

2020

materno exclusivo e dar suporte às possíveis

2021

consultas

como

nas

visitas

dificuldades das mães em aleitamento
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2018
Priorização das famílias com crianças até 2 anos nas
visitas domiciliares, enfatizando a importância do
aleitamento exclusivo até os seis meses de idade e a

2019
2020
2021

manutenção do aleitamento associado a outros
alimentos até os dois anos de idade

Reorganização dos processos de trabalho da equipe
de Atenção Básica para melhorar a acessibilidade ao
atendimento médico de forma oportuna
Garantir a média de 1,7
consultas/ano para crianças
menores de 05 anos

Aperfeiçoamento do acolhimento e classificação de
risco para melhoria do acesso da demanda
espontânea (urgências e demanda agendada)

Monitoramento periódico desse indicador, utilizando
seus resultados para programação de ações e
reorganização de processos de trabalho da equipe

2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
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Garantia de disponibilidade de equipamentos,
insumos e medicamentos para o atendimento de
qualidade em Saúde da Criança

2018
2019
2020
2021
2018

Implantar, de forma intersetorial e integrada, uma

2019

política municipal de saúde do adolescente

2020
2021

Promover atenção integral à saúde do

Reduzir em 1% ao ano, a gravidez

adolescente

na adolescência.

2018
Promover encontros educativos abordando temas
como sexualidade, álcool e outras drogas,
responsabilidade ambiental e responsabilidade

2019
2020
2021

familiar
2018
Promover atenção integral à saúde do
idoso

Garantir o acolhimento

2019

preferencial ao idoso respeitando

Realizar classificação de risco e atendimento

2020

a classificação de risco em 100%

humanizado

2021

na unidade de saúde
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Efetivar a Caderneta do Idoso
para 80% dos idosos cadastrados
na ESF.

2018
Realizar acompanhamento e incentivar a participação

2019

dos idosos nos eventos comunitários junto à ESF

2020
2021
2018

Garantir a Vacinação de 80% dos
idosos nas Campanhas de

Realizar busca ativa dos faltosos

Vacinação contra a Influenza

Promover o controle da Hipertensão
Arterial

2019
2020
2021

Capacitação de todos os profissionais das equipes,

2018

dentro de suas competências específicas, para

2019

melhorar o diagnóstico e cadastramento de pessoas

2020

com hipertensão

2021

Garantir o cadastro dos portadores

Monitoramento e avaliação da qualidade e

2018

de Hipertensão Arterial Sistêmica

consistência dos dados informados pelas equipes,

2019

das áreas de abrangência das ESF,

com vistas ao acompanhamento da evolução de

2020

resultados, negociação/contratualização de metas,

2021

definição de prioridades de apoio institucional e
educação permanente, assim como assessoramento à
gestão
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Realizar busca ativa de pessoas com hipertensão e/ou

2018

com fatores de risco para essa doença na comunidade

2019

(obesidade, antecedentes familiares, sintomas

2020

sugestivos da doença e de suas complicações, etc..),

2021

tanto por meio de campanhas como pelo
rastreamento regular da hipertensão. É recomendado
o rastreamento a cada dois anos nas pessoas com
pressão arterial menor que 120/80 e rastreamento
anual se a pressão sistólica estiver entre 120 e 139
mmHg ou a diastólica entre 80 e 90 mmHg
Instituir, como rotina de atendimento da equipe de

2018

saúde, a avaliação da pressão arterial de todas as

2019

pessoas adultas que comparecerem à unidade de

2020

saúde para algum atendimento

2021

Subsidiar processos de planejamento, gestão e

2018

avaliação de políticas e ações preventivas e

2019

assistenciais relativas à Hipertensão e às doenças

2020

associadas, tais como estimativa de demanda de

2021

medicamentos e da necessidade de profissionais e
serviços especializados para tratamento das doenças
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causadas pela hipertensão, como doença renal
crônica
Capacitação dos profissionais da equipe para

2018

identificação de pessoas com exposição a fatores de

2019

risco e orientação para o auto-cuidado (reduzir

2020

consumo de sal, controlar o peso, praticar atividade

2021

física regular, evitar tabagismo e uso excessivo de
álcool.
Capacitação dos profissionais das equipes para
alimentação adequada e oportuna do Sistema de
Informação E-SUS

2018
2019
2020
2021

Garantir o acompanhamento de no Melhoria da qualidade dos atendimentos aos

2018

mínimo 80% dos Hipertensos

hipertensos, promovendo o aumento da confiança da

2019

cadastrados na área de

população na equipe, aumento da utilização da UBS

2020

abrangência da ESF

e maior adesão ao tratamento

2021
2018

Humanização do cuidado à pessoa com hipertensão,

2019

promovendo sua autonomia e o autocuidado

2020
2021
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Disponibilização dos exames complementares
definidos nos protocolos de controle da Hipertensão,
assim como a serviços de referência especializada

Garantia de oferta regular e suficiente de
medicamentos definidos nos protocolos de controle
da Hipertensão

2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018

Priorização as famílias com hipertensos nas visitas

2019

domiciliares, sob responsabilidade das equipes

2020
2021

Busca ativa de hipertensos na comunidade, por meio
de campanhas de rastreamento e/ou levantamento
cadastral

2018
2019
2020
2021

Atividades educativas e de promoção à saúde para

2018

hipertensos e familiares, com o objetivo de estimular

2019

o autocuidado, a adesão ao tratamento e as

2020

recomendações em termos de mudança de estilo de

2021
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vida (alimentação, atividade física, lazer)
2018
Atualização do cadastramento de todos os usuários, a

2019

fim de favorecer ações de vigilância e busca de

2020

faltosos, visando à continuidade do cuidado

2021
2018

Promover o controle da Hipertensão
Arterial

Garantir uma média e no mínimo
4 consultas/ano por Hipertenso
cadastrado

Garantir o cadastro dos portadores

Agendamento das consultas de controle necessárias e

2019

desenvolvimento de estratégias para lembrar os

2020

pacientes das consultas (visita do ACS, telefonema,

2021

entrega domiciliar de lembrete da consulta)

Capacitação de todos os profissionais das equipes,

2018

dentro de suas competências específicas, para

2019

melhorar o diagnóstico e cadastramento de pessoas

2020

com diabetes

2021

Monitoramento e avaliação da qualidade e

2018

consistência dos dados informados pelas equipes,

2019

com vistas ao acompanhamento da evolução de

2020

resultados, negociação/contratualização de metas,

2021

Promover o controle da Diabetes Mellitus de Diabetes Mellitus das áreas de
abrangência das ESF
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definição de prioridades de apoio institucional e
educação permanente, assim como assessoramento à
gestão
Busca ativa de pessoas com diabetes e/ou com

2018

fatores de risco para Diabetes Mellitus na

2019

comunidade (obesidade, antecedentes familiares,

2020

sintomas sugestivos, etc.), por meio de campanhas de

2021

rastreamento, informação e/ou levantamentos
2018
Implantação da Linha Guia de Hipertensão, Diabetes

2019

e Renal Crônico

2020
2021

Estabelecimento de metas de acompanhamento
domiciliar das pessoas com diabetes e
acompanhamento de resultados alcançados
Promover o controle da Diabetes Mellitus

Garantir o acompanhamento de no

2018
2019
2020
2021

mínimo 80% dos Diabéticos

Capacitação da equipe para qualificar as ações de

2018

cadastrados nas áreas de

acompanhamento dos diabéticos: identificação da

2019

abrangência da ESF

presença de fatores de risco e encaminhamento para

2020

investigação diagnóstica; encaminhamento para

2021
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atendimento na unidade diante da presença de sinais
de complicações ou problemas no tratamento;
acompanhamento e estímulo à adesão ao tratamento
medicamentoso (quando for o caso) e às orientações
de dieta, atividades físicas, controle de peso,
cessação do hábito de ingerir bebidas alcoólicas
Melhoria da qualidade dos registros das visitas
domiciliares a diabéticos, nas fichas de
acompanhamento das famílias

2018
2019
2020
2021

Agendamento das consultas de controle necessárias e

2018

Garantir uma média e no mínimo

desenvolvimento de estratégias para lembrar os

2019

4,5 consultas/ano por Diabético

pacientes das consultas (visita do ACS, telefonema,

2020

cadastrado

entrega domiciliar de lembrete da consulta)

2021
2018

Promover a prevenção e o controle das

Garantir acompanhamento a

DST/AIDS

100% dos casos confirmados

Garantir a distribuição de preservativos à demanda

2019

existente

2020
2021

Encaminhar os casos positivos para tratamento

2018

específico, e assim garantir uma melhor qualidade de

2019
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vida ao mesmo

2020
2021
2018

Garantir o acesso aos medicamentos específicos

2019
2020
2021

Informar à população sobre a importância de se
realizar o exame em casos suspeitos, eliminando
preconceitos

Ampliar a proporção de cura de
casos novos de tuberculose
pulmonar bacilífera para 75%
Promover o controle da Tuberculose

2018
2019
2020
2021
2018

Realizar acompanhamento sistemático de casos

2019

existentes

2020
2021

Realizar 100% dos exames de

2018

BAAR nos pacientes com suspeita

2019

de tuberculose e registrar no
Sistema Laboratorial da

Disponibilizar quantidade suficiente de exames

2020
2021

Tuberculose
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Ampliar a proporção de cura de
casos novos de hanseníase para
90%

2018
Realizar acompanhamento sistemático de casos

2019

existentes

2020
2021

Capacitar 100% de médicos e
Promover o controle da Hanseníase

enfermeiros das ESF para a
realização do teste de
sensibilidade avaliação do grau de

2018
Promover a capacitação em parceria com a Gerência
Regional de Saúde

2019
2020
2021

incapacidade física.
Examinar contatos

2018

intradomiciliares dos casos novos

Realizar busca ativa dos contatos para a realização do

2019

de hanseníase, de acordo com as

exame

2020

normas preconizadas (100%)

2021
2018

Promover o uso regular de psicotrópicos
pelos usuários em sofrimento mental

Acompanhar o uso regular dos

Realizar orientações constantes aos usuários e às

2019

famílias

2020
2021

medicamentos em 50% dos
usuários cadastrados nas ESF
Realizar acompanhamento sistemático através de
visitas domiciliares

2018
2019
2020
68

2021
2018
Realizar grupos e oficinas de saúde mental

2019
2020
2021
2018

Articular a rede intersetorial de assistência para o

2019

cuidado compartilhado do usuário

2020
2021
2018

Promover oficinas e encontros
Promover socialização e interação dos
usuários em sofrimento mental

Integrar 50% dos pacientes com

2019
2020
2021

transtorno mental às atividades da
2018

comunidade
Promover passeios e grupos

2019
2020
2021
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TABELA ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE
Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com
ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a
DIRETRIZ
política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a
medicamentos no âmbito do SUS.
ORIGEM DO RECURSO
Federal, Estadual, Municipal
PERÍODO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2018 a 2021
META/INDICADOR

AÇÃO
Implantar o Centro de Referência de Atenção

Prazos
(PAS)
2021

Secundária ofertados através da implantação dos
Ampliar em até 50% a capacidade

Consórcio Intermunicipal de Saúde

de atendimento às especialidades
Realizar o levantamento da demanda

de acordo com a demanda

reprimida sobre o índice de

reprimida

encaminhamentos por especialidades

2018
Contratar/manter as especialidades no município

2019

Medico cirurgião, obstetra, anestesista, clinico geral

2020
2021

Reduzir em até 100% o número
de encaminhamentos sem
indicação diagnóstica

Efetivar o formulário de referência e contrareferência

2018
2019
2020
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2021
Otimizar o serviço de agendamento de

Informatizar 100% do processo de

Implantar o sistema informatizado em todos os níveis

consultas especializadas

agendamento de consultas

de atenção à saúde.

2021

2018
Encaminhar 100% dos usuários

Disponibilizar exames de comprovação diagnóstica

2019

para a rede básica

2020

com indicação diagnóstica

2021

comprovada através de exames

2018

clínicos, laboratoriais e/ou de
imagens específicos
Regular a solicitação de consultas

Garantia de disponibilidade de equipamentos,

2019

insumos e medicamentos para o atendimento

2020
2021

especializadas pela rede básica de saúde
com o objetivo de otimizar a sua
Desenvolver em conjunto com a coordenação da

Utilização
Realizar 02 encontros ao ano entre

atenção básica, ações que aumentem a resolutividade

os profissionais da atenção

dos profissionais que atuam na unidade de saúde

primária e secundária para

2019
2020
2021
2018

fomentar o alinhamento dos
atendimentos

2018

Capacitação para os profissionais conforme a

2019

demanda

2020
2021
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Implantar o serviço de assistência

Garantir o acesso de 100% da

Implantar o Centro Especializado em Odontologia

odontológica especializada

população referenciada

através do Consórcio Intermunicipal de Saúde

2021

TABELA -ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE
Qualificar/ampliar a média complexidade hospitalar e ambulatorial, eletiva e de urgência/emergência,
DIRETRIZ
fortalecendo a prática do atendimento humanizado
ORIGEM DO RECURSO

Federal, Estadual, Municipal

PERÍODO

2018 a 2021

Objetivos estratégicos

META/INDICADOR

AÇÃO
Garantir equipamentos de diagnostico e estruturais
para que os trabalhos não seja prejudicado (licitação,
Ata de registro de preço, consórcio públicos)

Garantir infraestrutura/equipamentos na
rede hospitalar

Prazos
(PAS)
2018
2019
2020
2021

Equipar e Reforma/ampliar o

Garantir o abastecimento de medicamentos e

2018

Hospital

matérias hospitalares insumos conforme a demanda

2019

da unidade prejudicado (licitação, Ata de registro de

2020

preço, consórcio públicos)

2021

Buscar aumentar a participação dos governos federal
e estadual no financiamento

2018
2019
2020
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2021

2018
Capacitar os profissionais conforme a demanda

2019

apresentada pelo gerente da unidade

2020
2021

Realizar a reforma/ampliação no hospital conforme a
normas da SUVISA

2018
2019

TABELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aprimorar/manter a assistência farmacêutica, promovendo atendimento descentralizado e
DIRETRIZ
humanizado, disponibilizando recursos terapêuticos conforme competência do município
ORIGEM DO RECURSO

Federal, Estadual, Municipal

PERÍODO

2018 a 2021

Objetivos Estratégicos

META/INDICADOR

AÇÃO

Prazos
(PAS)
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2018
Implantar a Relação Municipal de
Medicamentos REMUME

Manter itens da Assistência Farmacêutica
Municipal na unidade básicas de saúde,
Promover melhorias na Assistência

de acordo com suas especificidades

Realizar estudo com base no perfil
epidemiológico considerando as necessidades
locais e elaborar o REMUME

Implantação de Procedimento Operacional
Padrão – POP na unidade básica de saúde

Farmacêutica Municipal
Promover capacitação para 100% dos
servidores envolvidos na Assistência
Farmacêutica Municipal

2018
Buscar auxílio da Gerência de Treinamento e

2019

Desenvolvimento

2020
2021

Garantir profissionais necessários à
Assistência Farmacêutica Municipal em
100% das unidades dispensadoras de
medicamentos UBS e Hospital

2018

2018
Realizar concurso ou processo seletivo

2019
2020
2021
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TABELA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Efetivar as ações de Vigilância em Saúde, integrando as Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica, de forma
DIRETRIZ
mais organizada e planejada;
ORIGEM DO RECURSO

Federal, Estadual, Municipal

PERÍODO

2018 a 2021

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Efetivar a investigação do óbito de
mulheres em idade fértil e materno

META/INDICADOR

AÇÃO

Investigar 100% dos óbitos de
mulheres em idade fértil e

Realizar as busca ativas/investigação junto ao núcleo

materno registrados no SIM

Prazos
(PAS)
2018
2019
2020
2021
2018

Garantir 100% de notificação e
investigação dos casos graves e
Diminuir/evitar casos graves de dengue

óbitos suspeitos

Realizar ações de eliminação de
focos e/ou criadouros de Aedes

2019
Sensibilizar os profissionais da assistência hospitalar

2020

a fim de garantir a notificação dos casos

2021

2018
Garantir recursos necessários

2019
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Aegypti e/ou Aedes Albopictus,

2020

visitando 80% dos imóveis

2021
2018
Intensificar as ações de educação em saúde

2019
2020
2021
2018

Promover mobilização permanente da sociedade

2019
2020
2021
2018

Realizar capacitações constantes das equipes
Prover condições básicas para

2019
2020
2021

atendimento do paciente com
2018

dengue na (UBS e Hospital)
Garantir material e insumos necessários nas unidades

2019

de saúde

2020
2021
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Garantir 100% dos recursos
humanos necessários nas equipes
de combate às endemias

Notificar os casos suspeitos de doenças

Notificar 100% dos casos

e agravos compulsórios

suspeitos

2018
Realizar concurso e/ou processo seletivo ou concurso

2019

publico

2020
2021

Intensificar as capacitações e treinamentos nas
unidade de ESF e hospitalares sobre a importância
das notificações

Ampliar a cobertura da
notificação/investigação de violência
doméstica, sexual e/ou outras

investigações das notificações de
agravos compulsórios registrados no
sistema de informação de agravos de
notificação (SINAN)

2019
2020
2021
2018

Ampliar a notificação em 25%

Sensibilizar os profissionais de saúde, os setores

2019

afins e a população para a importância da notificação

2020

violências
Encerrar oportunamente as

2018

2021
2018

Garantir 80% ou mais de
notificações com investigação

Monitorar o sistema de informação frequentemente e

encerradas dentro do prazo

promover treinamento de interlocutores no Setor

considerado oportuno

Monitorar a regularidade do envio de

Manter de 100% dos lotes

Monitorar o sistema de informação frequentemente e

dados do SINAN

enviados com regularidade

promover treinamento de interlocutores no Setor

2019
2020
2021

2018
2019
2020
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2021
2018

Aprimorar a qualidade da classificação

Informar, no mínimo, 90% de

da causa básica de óbito no Sistema de

óbitos não fetais com causa básica

Informação Sobre Mortalidade

definida

Alimentar dados do cadastro no

Realizar 70% do plano de

Sistema de Informação de Vigilância

amostragem de análise de água

Prover recursos humanos e materiais para o

2019

da Qualidade da Água para Consumo

para consumo humano, para o

cumprimento da meta

2020

Humano – SISÁGUA

parâmetro de coliformes totais

Alimentar os dados de controle da
qualidade da água no Sistema de
Informação de Vigilância da Qualidade
da Água para Consumo Humano –
SISÁGUA

Sensibilizar os profissionais médicos

2019
2020
2021
2018

2021

Manter 100% dos dados de
controle de qualidade da água do
município, digitados mensalmente

Garantir recursos necessários

no SISÁGUA
2018

Vacinar a população canina na

Garantir 90% de cobertura vacinal

campanha de vacinação anti-rábica

canina

Prover recursos necessários

2019
2020
2021

Capacitar os agentes de endemias para realização de

2018
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vacinação canina

2019
2020
2021

Intensificar a coleta das declarações de
nascidos vivos

Manter 100% de cobertura do

Alimentar e monitorar o sistema de informação

sistema de informação de

frequentemente e promover treinamento de

nascidos vivos (SINASC)

interlocutores no setor
Elaborar os projetos de leis específicas e encaminhá-

2018
2019
2020
2021
2018

las para a aprovação na Câmara Municipal
Desenvolver ações de estruturação

Regulamentar 80% do Código

física, material, tecnológica, técnica,

Sanitário Municipal

2018
Efetivar o Código Sanitário Municipal.

administrativa e legal para
planejamento e operacionalização das

2019
2020
2021

ações e serviços de Vigilância Sanitária

Garantir 100% dos materiais e

– VISA

equipamentos mínimos

Realizar e acompanhar o processo de compra para

2019

necessários ao funcionamento do

aquisição dos materiais e equipamentos

2020

setor

2018

2021
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Elaborar e implantar normas para
padronização de 80% das ações de
fiscalização da Vigilância

2018
Constituir um grupo condutor

Sanitária – VISA

2019
2020
2021
2018

Garantir a equipe mínima necessária de acordo com

2019

os tipos de estabelecimentos

2020
2021
2018

Levantar o número de estabelecimentos cadastrados

2019

no município passível de atuação da VISA Municipal

2020

Cadastrar 100% dos

2021

estabelecimentos sujeitos à
2018

fiscalização da VISA
Elaborar um cronograma de cadastramento

2019
2020
2021

Criar um sistema de registro dos estabelecimentos
cadastrados na VISA para melhor monitoramento e
regulação

2018
2019
2020
2021
80

Inspecionar 80% dos

2018

estabelecimentos cadastrados na

2019

VISA Municipal

2020

Fiscalizar a execução do Plano de
Gerenciamento de Resíduos dos

Estabelecer um cronograma com metas mensais para

2021
as visitas

Serviços de Saúde em 100% das
Realizar as fiscalizações inerentes à
Vigilância Sanitária – VISA

Unidades de Saúde de
responsabilidade da VISA
Municipal
Realizar, no mínimo, 1

2018

monitoramento anual dos

2019

estabelecimentos de saúde

Estabelecer uma programação de vistorias nos

2020

cadastrados no CNES, de

estabelecimentos de saúde.

2021

responsabilidade da VISA
Municipal
TABELA TRANSPORTE SANITÁRIO
DIRETRIZ
ORIGEM DO RECURSO

Garantir/efetivar aos usuários e trabalhadores do SUS um sistema de transporte sanitário eficiente,
humanizado e seguro;
Federal, Estadual, Municipal
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PERÍODO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2018 a 2021
META/INDICADOR

AÇÃO

Prazos
(PAS)
2018

Manter um controle de manutenção da frota

2019

atualizado

2020

Manter uma frota de veículos adequada e

Realizar manutenção preventiva

2021

suficiente para atender a demanda

em 100% da frota municipal

2018
Garantir a continuidade da prestação de serviços com

2019

as oficinas mecânicas credenciadas

2020
2021

Garantir a segurança dos veículos, bem
como a capacitação e paramentação dos
motoristas do setor de saúde

Proporcionar cursos aos condutores

2018
Uniformizar 100% dos motoristas

Adquirir uniformes e demais equipamentos de

2019

da secretaria municipal de saúde

proteção individual apropriados para o serviço

2020
2021

Proporcionar no mínimo 1 vez ao

Contratar/oferecer curso aos consultores sobre

ano capacitações aos condutores

primeiros socorros e

lotados no transporte sanitário

defensiva e ofensiva.

práticas sobre direção

2018
2019
2020
2021
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TABELA - GESTÃO DA SAÚDE
Qualificar/aprimorar a gestão municipal do Sistema Único de Saúde – SUS, efetivando as normativas

DIRETRIZ

do Governo do Estado e do Ministério da Saúde.

ORIGEM DO RECURSO

Federal, Estadual, Municipal

PERÍODO

2018 a 2021

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ampliar a oferta de serviços próprios
de saúde

META/INDICADOR
Construir 01 unidade de
atendimento em fisioterapia no
município

AÇÃO

Alaborar projeto técnico, viabilizar recursos
financeiros, licitar

Criar 01 Comissão de
Educação Permanente em

Prazos
(PAS)
2018

2018
Nomear funcionários efetivos para a comissão

saúde. CIES
Elaborar um Programa Integrado de
2018

Educação Permanente
Elaborar 01 programação anual

Incentivar os profissionais para participação em cursos

2019

de cursos e capacitações

e capacitações municipais, estaduais e federais

2020
2021
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2018
Organizar, padronizar e disponibilizar materiais de

2019

caráter legal, informativo e educativo da saúde

2020
2021

Promover anualmente, a

2018

participação dos profissionais

2019

da ESF, no mínimo, em 01
evento de atualização em

Disponibilizar recursos

2020
2021

atenção primária (seminário,
congresso e outros)
Garantir sede administrativa adequada
com as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde

Construir ou alugar 01 sede de

2021

acordo com as necessidades

Discutir com o executivo recursos para a construção do

administrativas da secretaria

prédio

municipal de saúde
Implantar a Sala de Situação em Saúde, centrada em

Disponibilizar informações, de forma
executiva e gerencial, para subsidiar a

Analisar 100% dos dados

um único espaço físico, vinculada à Serviço de

tomada de decisão, a gestão, a prática

gerados pelos Sistemas de

Regulação Municipal

profissional e a geração de

Informações em Saúde

Designar 1 profissional efetivo para coordenar a Sala

conhecimento.

2019

2020

de Situação em Saúde (conecta SUS)
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Disponibilizar recursos necessários para sua efetivação

TABELA CONTROLE SOCIAL
DIRETRIZ

Efetivar/fortalecer o Conselho Municipal de Saúde visando à discussão, construção, efetivação e
fiscalização das políticas públicas de saúde no município

ORIGEM DO RECURSO

Federal, Estadual, Municipal

PERÍODO

2018 a 2021

Objetivos Estratégicos

Alocar recursos financeiro ao CMS

Metas

Inserir no PPA, LOAs, LDO,
orçamento para o CMS
Criar sala exclusiva do CMS

Ação

Solicitar/alocar orçamento para o CMS

2018

Construir/adequar sala para o CMS

2018

Comprar computador, impressora, armário, mesa de

2018

Qualificar sala de reuniões do CMS
Equipar a Sala do CMS
Criar 01 programa de
Capacitar e qualificar Conselheiros

capacitação e qualificação de

Municipais de Saúde

conselheiros municipais de
saúde

reuniões, cadeiras e Implantar internet, telefone
Estabelecer um curso de 20 horas/ano como prérequisito para permanência no Conselho Municipal de
Saúde

2018
2019
2020
2021
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano Municipal de Saúde de Israelândia-GO visa ser referência ao
funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde trata-se de um processo de construção de
políticas públicas é dinâmica, necessitando assim constantes reformulações, baseadas em
análises e avaliações sistemáticas e periódicas.
Com esta clareza o presente plano poderá sofrer implementações e adequações no
decorrer de sua execução, porém, sempre respaldado pelos debates e conciliações necessários,
realizados pelos órgãos de controle social existente no município, consolidando assim uma
política de saúde legítima e participativa.
Esperamos assim que nas programações anuais de saúde seja priorizados as que
mais necessita de intervenção, e que no relatório anual de saúde demonstre o ênfase, e prazer
de ter cumprindo com os objetivos e metas contida no PMS e PAS.
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15 RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
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