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1 INTRODUÇÃO
 
 

O Plano Municipal de Saúde é um instrumento de

apresenta a política de saúde adotada para um período de quatro anos

elaboração do Plano de Saúde compreende

necessidades de saúde por meio de uma análise situacional e definida por diretrizes, 

objetivos e metas para o período a ser trabalhado.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Pl

execução, monitoramento, avaliação e gestão do Sistema Único de Saúde. A sua 

elaboração deve ser fundamentada na análise situacional de saúde do 

Cita ainda que “é mais do que uma exigência formal, é um instrumento 

para a consolidação do SUS. De fato, tal instrumento torna

necessidade à medida que o SUS avança rumo a essa consolidação, sobretudo no que 

concerne à direção única em cada esfera de governo e na construção da rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços” (PlanejaSUS/MS, 2009).

O Plano de Saúde 

do governo no segmento d

programação orçamentária, 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), vinculando as 

necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros para o 

período de sua vigência.

A construção do

situacional do município, discussão da equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Saúde, Pactuações nacional/estadual/regional de saúde, Plano de governo proposto na 

campanha eleitoral/2020, propostas trazidas p
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INTRODUÇÃO 

Plano Municipal de Saúde é um instrumento de 

apresenta a política de saúde adotada para um período de quatro anos

elaboração do Plano de Saúde compreendem um momento de identificação das 

necessidades de saúde por meio de uma análise situacional e definida por diretrizes, 

objetivos e metas para o período a ser trabalhado. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o Plano de Saúde é a base para 

execução, monitoramento, avaliação e gestão do Sistema Único de Saúde. A sua 

elaboração deve ser fundamentada na análise situacional de saúde do 

mais do que uma exigência formal, é um instrumento 

para a consolidação do SUS. De fato, tal instrumento torna-se cada vez mais uma 

necessidade à medida que o SUS avança rumo a essa consolidação, sobretudo no que 

concerne à direção única em cada esfera de governo e na construção da rede 

izada e hierarquizada de ações e serviços” (PlanejaSUS/MS, 2009).

O Plano de Saúde deve nortear a elaboração do planejamento e orçamento 

no segmento da saúde, bem como constitui base para previsão e 

programação orçamentária, subsidiando a elaboração do Plano Plurianual (PPA), a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), vinculando as 

necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros para o 

. 

construção do presente plano contou levou em consideração a análise 

situacional do município, discussão da equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Saúde, Pactuações nacional/estadual/regional de saúde, Plano de governo proposto na 

campanha eleitoral/2020, propostas trazidas pela comunidade na 
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 básico de gestão que 

apresenta a política de saúde adotada para um período de quatro anos. As etapas de 

um momento de identificação das 

necessidades de saúde por meio de uma análise situacional e definida por diretrizes, 

ano de Saúde é a base para 

execução, monitoramento, avaliação e gestão do Sistema Único de Saúde. A sua 

elaboração deve ser fundamentada na análise situacional de saúde do ente federado. 

mais do que uma exigência formal, é um instrumento fundamental 

se cada vez mais uma 

necessidade à medida que o SUS avança rumo a essa consolidação, sobretudo no que 

concerne à direção única em cada esfera de governo e na construção da rede 

izada e hierarquizada de ações e serviços” (PlanejaSUS/MS, 2009). 

a elaboração do planejamento e orçamento 

a saúde, bem como constitui base para previsão e 

ação do Plano Plurianual (PPA), a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), vinculando as 

necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros para o 

levou em consideração a análise 

situacional do município, discussão da equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Saúde, Pactuações nacional/estadual/regional de saúde, Plano de governo proposto na 

ela comunidade na VIII Conferência 
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Municipal de Saúde, realizada em 2019, Plano Estadual de Saúde, Plano Nacional de 

Saúde. 

Convém ressaltar

ajustes identificados serão apontados na Programação Anual d

pelos Relatórios de Gestão.

 

 
2 ANÁLISE SITUACIONAL

 
 

2.1 Aspecto Demográfico e S
 
 
Anapurus, estado do Maranhão, 

região de Saúde do Maranhão, 

microrregião de Chapadinha

demográfica de 22,9 hab/km². Limita

Roma, Brejo e Buriti. A sede da cidade f

do Maranhão, São Luís. 
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Municipal de Saúde, realizada em 2019, Plano Estadual de Saúde, Plano Nacional de 

Convém ressaltar que o Plano é dinâmico, sendo revisto anualmente, e os 

ajustes identificados serão apontados na Programação Anual de Saúde e monitorados 

pelos Relatórios de Gestão. 

ANÁLISE SITUACIONAL 

Aspecto Demográfico e Socioeconômico 

, estado do Maranhão, é um dos treze municípios pertencentes a 7ª 

do Maranhão, esta situada na mesorregião do Leste Mar

microrregião de Chapadinha, possui extensão territorial de 608.274

22,9 hab/km². Limita-se com os municípios 

A sede da cidade fica localizada a 280 km de distância da capital
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Municipal de Saúde, realizada em 2019, Plano Estadual de Saúde, Plano Nacional de 

que o Plano é dinâmico, sendo revisto anualmente, e os 

e Saúde e monitorados 

é um dos treze municípios pertencentes a 7ª 

mesorregião do Leste Maranhense e 

608.274 km², densidade 

 de Chapadinha, Mata 

ica localizada a 280 km de distância da capital 
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Figura 1 – Mapa de localização do município de Anapurus entre os município
Maranhão. 

 
 
O município possui uma população es

2020), sendo que mais da metade da população 

59 anos (adulto) com 52,7%,

enquanto que a população idosa representa a 8,7% da população geral.
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Mapa de localização do município de Anapurus entre os municípios

O município possui uma população estimada de 15.894

ais da metade da população se concentra nas faixas etárias de 20 a 

59 anos (adulto) com 52,7%, a população de 0 a 19 anos (jovem) representa 38,6%, 

enquanto que a população idosa representa a 8,7% da população geral.
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s da 7ª Região de Saúde do 

15.894 habitantes (IBGE, 

se concentra nas faixas etárias de 20 a 

a população de 0 a 19 anos (jovem) representa 38,6%, 

enquanto que a população idosa representa a 8,7% da população geral. 
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Gráfico 1 – Distribuição da população, 

Fonte: DATASUS/IBGE. 

 

A população feminina tem uma leve maior representatividade, composta por 

50,2%, da população, da qual 65,5% são de mulheres em idade fértil (mulheres de 10 a 

49 anos). 

O gráfico abaixo demonstra a distribuição

sexo e faixa etária. 
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da população, faixa etária/ciclo de vida. Anapurus/MA 

 

A população feminina tem uma leve maior representatividade, composta por 

da qual 65,5% são de mulheres em idade fértil (mulheres de 10 a 

O gráfico abaixo demonstra a distribuição do município de Anapurus, por 

8.385
(52,7%)

1.376
(8,7%)

20 a 59 anos 60 + anos

ciclo de vida

N = 15894 
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A população feminina tem uma leve maior representatividade, composta por 

da qual 65,5% são de mulheres em idade fértil (mulheres de 10 a 

do município de Anapurus, por 

49,8%       50,2% 
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Gráfico 2 – Distribuição da população, por grupo etário e sexo, de Anapurus/MA.
 

Fonte: IBGE/DATASUS/DIGISUS
 

O município conta com vários mananciais permanentes; o relevo apresenta

se com pequenas variações em toda sua extensão. Há predominância do clima tropical 

semiúmido, muito quente em função da baixa latitude. Possui duas estações sazonais 

bem definidas, uma chuvosa que tem início em dezembro prolongando 

estação não chuvosa que se estende de junho a novembro. Sua vegetação é formada 

por capoeirões, arbustos, matas planas e babaçuais. Atualmente conta com grandes 

plantações de soja e eucalipto.  

A economia que era basicamente a lavoura de subsistência com plantio de 

arroz, milho, feijão, mandioca e pequenas variedades de hortaliças, com uma pecuária 

inexpressiva no contexto estadual, pois há um pequeno rebanho de bovinos, ovinos, 

suínos, insuficientes para o consumo interno da região. Entretanto, Anapurus hoje, 
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da população, por grupo etário e sexo, de Anapurus/MA.

 
Fonte: IBGE/DATASUS/DIGISUS 

conta com vários mananciais permanentes; o relevo apresenta

equenas variações em toda sua extensão. Há predominância do clima tropical 

semiúmido, muito quente em função da baixa latitude. Possui duas estações sazonais 

bem definidas, uma chuvosa que tem início em dezembro prolongando 

osa que se estende de junho a novembro. Sua vegetação é formada 

por capoeirões, arbustos, matas planas e babaçuais. Atualmente conta com grandes 

plantações de soja e eucalipto.   

A economia que era basicamente a lavoura de subsistência com plantio de 

, milho, feijão, mandioca e pequenas variedades de hortaliças, com uma pecuária 

inexpressiva no contexto estadual, pois há um pequeno rebanho de bovinos, ovinos, 

suínos, insuficientes para o consumo interno da região. Entretanto, Anapurus hoje, 
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da população, por grupo etário e sexo, de Anapurus/MA. 

 

conta com vários mananciais permanentes; o relevo apresenta-

equenas variações em toda sua extensão. Há predominância do clima tropical 

semiúmido, muito quente em função da baixa latitude. Possui duas estações sazonais 

bem definidas, uma chuvosa que tem início em dezembro prolongando – se até maio e 

osa que se estende de junho a novembro. Sua vegetação é formada 

por capoeirões, arbustos, matas planas e babaçuais. Atualmente conta com grandes 

A economia que era basicamente a lavoura de subsistência com plantio de 

, milho, feijão, mandioca e pequenas variedades de hortaliças, com uma pecuária 

inexpressiva no contexto estadual, pois há um pequeno rebanho de bovinos, ovinos, 

suínos, insuficientes para o consumo interno da região. Entretanto, Anapurus hoje, 
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trata-se de fronteira de expansão do cultivo da soja, portanto, esse cultivo já atinge 

grandes áreas latifundiárias e que juntamente com o eucalipto, já ocupam importante 

espaço na economia local. Algumas espécies de vegetais são exploradas tais como; 

babaçu, buriti, jaborandi e madeiras de lei. Atividades como a pesca e caça contribuem 

na receita familiar. O comércio é varejista os principais centros comerciais da região são 

as cidades de Chapadinha e Brejo.  

 

Tabela 1 – Perfil socioeconômico do município de Anapuru

Descrição

PIB per capita (IBGE 2018)

IDHM (IBGE 2010) 

IDH renda (2010) 

IDH longevidade (2010) 

IDH educação (2010) 

% da população com plano de saúd

IDEB – anos iniciais (2019)

IDEB anos finais (2019) 

Fonte: IBGE, INEP, DAB 

 

Sabe-se que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos 

país, estado ou cidade, 

Anapurus, o PIB per capita em 2018 foi de 

estado do Maranhão que foi de R$ 13.955,75

com o ranking do PIB per capita, dos municípios maranhenses, divulgado pelo 

Anapurus ocupa a 66º posição
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fronteira de expansão do cultivo da soja, portanto, esse cultivo já atinge 

grandes áreas latifundiárias e que juntamente com o eucalipto, já ocupam importante 

espaço na economia local. Algumas espécies de vegetais são exploradas tais como; 

jaborandi e madeiras de lei. Atividades como a pesca e caça contribuem 

na receita familiar. O comércio é varejista os principais centros comerciais da região são 

as cidades de Chapadinha e Brejo.   

Perfil socioeconômico do município de Anapurus (MA), 2021. 

Descrição Anapurus 

PIB per capita (IBGE 2018) – R$ 8.464,04

0,581

0,511

 0,764

0,502

% da população com plano de saúde (2019) 0,60

anos iniciais (2019) 3,90

 3,30

    

se que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos 

país, estado ou cidade, durante determinado período, considera

Anapurus, o PIB per capita em 2018 foi de R$ 8.464,04, valor esse bem abaixo do

estado do Maranhão que foi de R$ 13.955,75 e o Brasil de R$ 33.593,82

com o ranking do PIB per capita, dos municípios maranhenses, divulgado pelo 

Anapurus ocupa a 66º posição (IBGE, 2018). 
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fronteira de expansão do cultivo da soja, portanto, esse cultivo já atinge 

grandes áreas latifundiárias e que juntamente com o eucalipto, já ocupam importante 

espaço na economia local. Algumas espécies de vegetais são exploradas tais como; 

jaborandi e madeiras de lei. Atividades como a pesca e caça contribuem 

na receita familiar. O comércio é varejista os principais centros comerciais da região são 

Maranhão 

8.464,04 13.955,75 

0,581 0,639 

0,511 0,687 

0,764 0,770 

0,502 0,701 

0,60 6,81 

3,90 4,67 

3,30 3,98 

se que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um 

durante determinado período, considerando a população de 

8.464,04, valor esse bem abaixo do 

e o Brasil de R$ 33.593,82. De acordo 

com o ranking do PIB per capita, dos municípios maranhenses, divulgado pelo IBGE, 
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Para análise do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

consideração três principais indicadores: saúde, educação e renda

dividido em cinco categorias: 

IDH médio (0,600 0,699), IDH baixo (0,500 

De acordo com os dados demonstrados acima, o município de Anapurus possui um 

baixo IDH, ocupando a 89º posição entre os municípios do Mar

Maranhão apresenta médio IDH, ocupando a 26º entre os estado do Brasil.

Levantamento sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

evidencia que o município de Anapurus apresentou um desempenho de 3,9 para aos 

anos iniciais (1º ao 5º ano) 

prevista pelo MEC era de 4,80 e 4,10, respect

2.2 Perfil Epidemiológico
 
 

A análise dos indicadores epidemiológicos tem como objetivo direcionar as 

políticas públicas em saú

 

2.2.1 Natalidade

 

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) é o sistema oficial 

do Ministério da Saúde para alimentação das informações sobre nascimento da 

população, tendo como fonte dos dados a Declaração de Nascido Viv

padronizada em todo território Nacional. 

O SINASC reúne informações que permite à gestão do SUS a realizar análise 

situacional para tomadas de decisões
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Para análise do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

consideração três principais indicadores: saúde, educação e renda

dividido em cinco categorias: IDH muito alto (0,800 – 1,000), IDH alto (0,700 

IDH médio (0,600 0,699), IDH baixo (0,500 – 0,599) e IDH muito baixo (0,000 

De acordo com os dados demonstrados acima, o município de Anapurus possui um 

baixo IDH, ocupando a 89º posição entre os municípios do Mar

Maranhão apresenta médio IDH, ocupando a 26º entre os estado do Brasil.

Levantamento sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

evidencia que o município de Anapurus apresentou um desempenho de 3,9 para aos 

º ao 5º ano) e 3,30 para anos finais (5º ao 9º ano)

prevista pelo MEC era de 4,80 e 4,10, respectivamente. 

 
 
 

Perfil Epidemiológico 

A análise dos indicadores epidemiológicos tem como objetivo direcionar as 

políticas públicas em saúde para os próximos quadriênios. 

Natalidade 

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) é o sistema oficial 

do Ministério da Saúde para alimentação das informações sobre nascimento da 

população, tendo como fonte dos dados a Declaração de Nascido Viv

padronizada em todo território Nacional.  

O SINASC reúne informações que permite à gestão do SUS a realizar análise 

situacional para tomadas de decisões para melhorar os indicadores materno
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Para análise do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) levam-se em 

consideração três principais indicadores: saúde, educação e renda. O IDH apresenta a 

,000), IDH alto (0,700 – 0,799), 

0,599) e IDH muito baixo (0,000 – 0,499). 

De acordo com os dados demonstrados acima, o município de Anapurus possui um 

baixo IDH, ocupando a 89º posição entre os municípios do Maranhão. Já o estado do 

Maranhão apresenta médio IDH, ocupando a 26º entre os estado do Brasil.  

Levantamento sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

evidencia que o município de Anapurus apresentou um desempenho de 3,9 para aos 

(5º ao 9º ano), sendo que a meta 

A análise dos indicadores epidemiológicos tem como objetivo direcionar as 

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) é o sistema oficial 

do Ministério da Saúde para alimentação das informações sobre nascimento da 

população, tendo como fonte dos dados a Declaração de Nascido Vivo (DNV), 

O SINASC reúne informações que permite à gestão do SUS a realizar análise 

para melhorar os indicadores materno-infantil. 
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Gráfico 3 – Registro de nascimentos vivos no 

residentes. 

Fonte: SINASC/URS Chapadinha

 

O gráfico acima mostra que nos último quatro anos houve uma elevação n

número de nascidos vivo, 

redução de 13,4% de 2018 para 2020.
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Registro de nascimentos vivos no município de Anapurus, no período 2017 a 2020, por mães 

Fonte: SINASC/URS Chapadinha 

ráfico acima mostra que nos último quatro anos houve uma elevação n

número de nascidos vivo, em 2018 (323) seguida de queda nos anos seguintes, com 

ção de 13,4% de 2018 para 2020. 

323

286

2018 2019

Ano de nascimento
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município de Anapurus, no período 2017 a 2020, por mães 

 

ráfico acima mostra que nos último quatro anos houve uma elevação no 

nos anos seguintes, com 

285

2020
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Gráfico 4 – Proporção de nascimentos vivos, segundo número de consultas de pré

2017 a 2020, no município de Anapurus (MA).

Fonte: SINASC/URS-Chapadinha

 

 

A realização do pré

detecção precoce de patologias e tratamentos, permitindo um desenvolvimento 

saudável do bebê e reduzindo riscos maternos. O Ministério da Saúde preconiza que 

seja realizada no mínimo 06 (seis) consulta de pré

O município 

consulta de pré-natal, que é considerado adequado para uma gravidez, passando de 

35% em 2017 para 52,3% em 2020. Os dados demonstram a importância do 

engajamento assistencial das equipes da atenção bás

articular maneiras de alcançar precocemente as gestantes de forma a inibir o percentual 

de mulheres com nenhuma consulta durante a gestação.
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Proporção de nascimentos vivos, segundo número de consultas de pré

2017 a 2020, no município de Anapurus (MA). 

Chapadinha 

A realização do pré-natal tem fundamental importância para prevenção, 

detecção precoce de patologias e tratamentos, permitindo um desenvolvimento 

saudável do bebê e reduzindo riscos maternos. O Ministério da Saúde preconiza que 

seja realizada no mínimo 06 (seis) consulta de pré-natal. 

 apresenta um crescimento no percentual de mães com 7+ 

natal, que é considerado adequado para uma gravidez, passando de 

35% em 2017 para 52,3% em 2020. Os dados demonstram a importância do 

engajamento assistencial das equipes da atenção básica em saúde que precisam 

articular maneiras de alcançar precocemente as gestantes de forma a inibir o percentual 

de mulheres com nenhuma consulta durante a gestação. 

Nenhuma 1 a 3 cons 4 a 6 cons

9,0 54,7

9,6 37,5

4,9 35,7

4,9 35,4
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Proporção de nascimentos vivos, segundo número de consultas de pré-natal, no período de 

 

importância para prevenção, 

detecção precoce de patologias e tratamentos, permitindo um desenvolvimento 

saudável do bebê e reduzindo riscos maternos. O Ministério da Saúde preconiza que 

apresenta um crescimento no percentual de mães com 7+ 

natal, que é considerado adequado para uma gravidez, passando de 

35% em 2017 para 52,3% em 2020. Os dados demonstram a importância do 

ica em saúde que precisam 

articular maneiras de alcançar precocemente as gestantes de forma a inibir o percentual 

7+ cons

35,0

51,7

52,1

52,3
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Gráfico 5 - Proporção de nascidos vivos por idade da mãe. Anapurus (MA), 2017 a 2020.

Fonte: SINASC/URS-Chapadinha

 

Em relação ao nascimento, por idade materna, uma parcela pequena das 

mães apresentou idade de 35 a mais anos, sendo 8,1%, em 2017, 6,6%, 2018; 7,0% 

em 2019 e 2020. 
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Proporção de nascidos vivos por idade da mãe. Anapurus (MA), 2017 a 2020.

Chapadinha 

Em relação ao nascimento, por idade materna, uma parcela pequena das 

mães apresentou idade de 35 a mais anos, sendo 8,1%, em 2017, 6,6%, 2018; 7,0% 

< 15 anos 15 a 19 anos 20 a 34 anos

21,3 68,4

19,5 72,4

24,8 67,5

24,9 67,4
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Proporção de nascidos vivos por idade da mãe. Anapurus (MA), 2017 a 2020. 

 

Em relação ao nascimento, por idade materna, uma parcela pequena das 

mães apresentou idade de 35 a mais anos, sendo 8,1%, em 2017, 6,6%, 2018; 7,0% 

35 + anos

8,1

6,6

7,0

7,0
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Gráfico 6 - Proporção de nascidos vivos por mãe adol

 Fonte: SINASC/URC-

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

a faixa etária entre 10 e 19 anos, já o Estatuto da Criança e do Adolescente, define que 

é entre 12 e 18 anos. 

Segundo a OMS, a gravidez na adolescência representa um grande 

problema em saúde pública, nesta fase eleva a prevalência de complicações para mãe, 

feto e recém-nascido, como nascimento prematuro, que é um dos principais fatores 

para baixo peso ao nascer, ruptur

crescimento intrauterino deficiente, óbito perinatal e neonatal,  além de alargar 

problemas socioeconômicos já existentes.

A análise do gráfico 

mães adolescente, faixa etária OMS (entre 10 e 19 anos), passando de 23,5%, em 
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Proporção de nascidos vivos por mãe adolescente. Anapurus (MA), 2017 a 2020.

-Chapadinha 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere a adolescência como sendo 

a faixa etária entre 10 e 19 anos, já o Estatuto da Criança e do Adolescente, define que 

do a OMS, a gravidez na adolescência representa um grande 

problema em saúde pública, nesta fase eleva a prevalência de complicações para mãe, 

nascido, como nascimento prematuro, que é um dos principais fatores 

para baixo peso ao nascer, ruptura prematura de membranas, anemia, pré

crescimento intrauterino deficiente, óbito perinatal e neonatal,  além de alargar 

problemas socioeconômicos já existentes. 

A análise do gráfico 6 revela um aumento da proporção de nascimento em 

nte, faixa etária OMS (entre 10 e 19 anos), passando de 23,5%, em 

21,0

25,5

2018 2019

Ano do nascimento
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escente. Anapurus (MA), 2017 a 2020. 

 

a adolescência como sendo 

a faixa etária entre 10 e 19 anos, já o Estatuto da Criança e do Adolescente, define que 

do a OMS, a gravidez na adolescência representa um grande 

problema em saúde pública, nesta fase eleva a prevalência de complicações para mãe, 

nascido, como nascimento prematuro, que é um dos principais fatores 

a prematura de membranas, anemia, pré-eclâmpsia, 

crescimento intrauterino deficiente, óbito perinatal e neonatal,  além de alargar 

revela um aumento da proporção de nascimento em 

nte, faixa etária OMS (entre 10 e 19 anos), passando de 23,5%, em 

25,6

2020
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2017, para 25,6%, em 2020. Dados esse que requer uma atenção especial relacionada 

a educação sexual de forma a prevenir/reduzir a gestação nessa faixa etária.

 

 Gráfico 7 – Distribuição dos nascimentos por cesariana.

  Fonte: SINASC/URC-Chapadinha
 
 

Em relação ao 

cesariana contrariando a OMS que recomenda a taxa ideal seja entre 10% e 15%. 

Ressalta-se que dados do MS demonstram que em todo o Brasil a taxa de cesariana é 

superior ao recomendado.

Anapurus saltou de 55,3% do nascimento por parto cesariano, em 2017, para 

62,1% em 2020. 
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2017, para 25,6%, em 2020. Dados esse que requer uma atenção especial relacionada 

a educação sexual de forma a prevenir/reduzir a gestação nessa faixa etária.

nascimentos por cesariana. Anapurus (MA), 2017 a 2020.

Chapadinha 

Em relação ao tipo de parto, o município apresenta índice elevado de 

cesariana contrariando a OMS que recomenda a taxa ideal seja entre 10% e 15%. 

os do MS demonstram que em todo o Brasil a taxa de cesariana é 

superior ao recomendado. 

saltou de 55,3% do nascimento por parto cesariano, em 2017, para 

63,2

61,9

2018 2019

Ano do nascimento
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2017, para 25,6%, em 2020. Dados esse que requer uma atenção especial relacionada 

a educação sexual de forma a prevenir/reduzir a gestação nessa faixa etária. 

Anapurus (MA), 2017 a 2020. 

 

tipo de parto, o município apresenta índice elevado de 

cesariana contrariando a OMS que recomenda a taxa ideal seja entre 10% e 15%. 

os do MS demonstram que em todo o Brasil a taxa de cesariana é 

saltou de 55,3% do nascimento por parto cesariano, em 2017, para 

62,1

2020
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2.2.2 Morbidade
 

 
 
 Principais doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT)

 
 

De acordo com o Ministério da Saúde as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), 

mais acometem a população são: doenças do aparelho circulatório, diabetes mellitus, 

neoplasias, doenças respiratórias c

acidentes.  

Essas doenças caracterizam

principais fatores de risco

alimentação inadequada e sedentarismo.

O gráfico abaixo demonstra a proporção da população Anapurense que se 

declarara tabagista, etilista crônico, diabético, hipertenso

referência: janeiro/2021. 
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Morbidade 

Principais doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT)

do com o Ministério da Saúde as Doenças Crônicas Não 

 são globalmente, as principais causas de m

acometem a população são: doenças do aparelho circulatório, diabetes mellitus, 

neoplasias, doenças respiratórias crônicas e musculoesqueléticas, ocasionadas por 

Essas doenças caracterizam-se por ter uma etiologia múltipla, 

fatores de risco: tabagismo, consumo excessivo 

alimentação inadequada e sedentarismo. 

ráfico abaixo demonstra a proporção da população Anapurense que se 

declarara tabagista, etilista crônico, diabético, hipertenso e oncológico
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Principais doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT) 

do com o Ministério da Saúde as Doenças Crônicas Não 

são globalmente, as principais causas de mortalidade. As que 

acometem a população são: doenças do aparelho circulatório, diabetes mellitus, 

rônicas e musculoesqueléticas, ocasionadas por 

se por ter uma etiologia múltipla, tendo como os 

 de bebida alcoólica, 

ráfico abaixo demonstra a proporção da população Anapurense que se 

e oncológico, mês de 
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Gráfico 8 – Proporção da população 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

  
Fonte: ESUS/Anapurus, Janeiro/2021

 

Dados obtidos através do cadastro individual da Atenção Primária em Saúde, 

cadastro SISAB - cond

população são tabagista, 3,8 etilista crônico, 0,1%

doença oncológica. Dados do Departamento Fora de Domicílio aponta que 08 (o

pacientes (0,05%) fazem terapia 

Em relação à 

da população, respectivamente, estão cadastradas como portadores dessas pa

percentual esse muito aquém da estimativa

6,9% da população de 18 anos e mais com diabéticos e 21,4% da população 

anos hipertensos. Tais dados 

saúde medidas para identificar, cadastrar e acompanhar a população
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Proporção da população cadastrada/acompanhada pelas equipe
hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagista etilista e oncológico. 

, Janeiro/2021 
 

Dados obtidos através do cadastro individual da Atenção Primária em Saúde, 

condições/situações de saúde gerais - evidencia que 3,4% da 

população são tabagista, 3,8 etilista crônico, 0,1% e declararam que teve ou tem 

Dados do Departamento Fora de Domicílio aponta que 08 (o

pacientes (0,05%) fazem terapia renal substitutiva (hemodiálise). 

 diabetes mellitus e hipertensão arterial, somente 2,5% e 8,3% 

da população, respectivamente, estão cadastradas como portadores dessas pa

percentual esse muito aquém da estimativa de prevalência da média

da população de 18 anos e mais com diabéticos e 21,4% da população 

anos hipertensos. Tais dados evidenciam que as equipes de atenção primária em 

saúde medidas para identificar, cadastrar e acompanhar a população

Tabagista Etilista
Diabetes 
Melitus

HAS

3,4 3,8 2,5
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acompanhada pelas equipes de saúde da família com 

 

Dados obtidos através do cadastro individual da Atenção Primária em Saúde, 

evidencia que 3,4% da 

declararam que teve ou tem 

Dados do Departamento Fora de Domicílio aponta que 08 (oito) 

 

diabetes mellitus e hipertensão arterial, somente 2,5% e 8,3% 

da população, respectivamente, estão cadastradas como portadores dessas patologias, 

média nacional que é de 

da população de 18 anos e mais com diabéticos e 21,4% da população > de 18 

as equipes de atenção primária em 

saúde medidas para identificar, cadastrar e acompanhar a população-alvo. 

HAS Câncer

8,3 0,1
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A obesidade é considerada um

considerado um dos fatores importantes de risco

diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, entre outras.

 

Gráfico 9 – Percentual de sobrepeso e obesidade na pop

de 2017 a 2020. 

Fonte: Ministério da Saúde/SISVAN, 2021.

 

Dados obtidos pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), 

do Ministério da Saúde, demonstram que o município de Anapurus/MA apresenta

percentual de aumento da população adulto

passando de 66,86%, em 2017, para 68,48% (2020) da população com excesso de 

peso e de 16,17%, em 2017, com obesidade para 18,91, em 2020, de adultos/idosos, 
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A obesidade é considerada uma doença integrante do grupo das

considerado um dos fatores importantes de risco para outras complicações, como: 

diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, entre outras.

Percentual de sobrepeso e obesidade na população adulto/idosa no município de Anapurus, 

Fonte: Ministério da Saúde/SISVAN, 2021. 

Dados obtidos pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), 

do Ministério da Saúde, demonstram que o município de Anapurus/MA apresenta

l de aumento da população adulto/idosa com sobrepeso e obesidade, 

, em 2017, para 68,48% (2020) da população com excesso de 

peso e de 16,17%, em 2017, com obesidade para 18,91, em 2020, de adultos/idosos, 

2017 2018 2019

66,86 68,81 72,78

16,17 17,48 16,95
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doença integrante do grupo das DCNT e é 

para outras complicações, como: 

diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, entre outras. 

ulação adulto/idosa no município de Anapurus, 

 

Dados obtidos pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), 

do Ministério da Saúde, demonstram que o município de Anapurus/MA apresenta um 

/idosa com sobrepeso e obesidade, 

, em 2017, para 68,48% (2020) da população com excesso de 

peso e de 16,17%, em 2017, com obesidade para 18,91, em 2020, de adultos/idosos,  

2020

68,48

18,91
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 Patologias que r

 

As internações hospitalares registradas nos anos de 201

relacionadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 - Distribuição das morbidades hospitalares do SUS, por local de residência, 

2017 a 2020. 

Morbidade por Capítulo CID

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias

II.  Neoplasias (tumores) 

III. Doença sangue órgãos hemat

IV.  Doenças endócrinas 

V.   Transtornos mentais e comportamentais

VI.  Doenças do sistema nervoso

VII. Doenças do olho e anexos

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

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

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

XV.  Gravidez parto e puerpério

XVI. Algumas afec originada

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromos
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Patologias que resultaram em internação hospitalar

As internações hospitalares registradas nos anos de 201

na tabela abaixo.  

Distribuição das morbidades hospitalares do SUS, por local de residência, 

idade por Capítulo CID-10 2017 2018

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 124 220

 22 24

sangue órgãos hemat e transt imunitár. 04 0

IV.  Doenças endócrinas nutric. e metabólicas 48 65

V.   Transtornos mentais e comportamentais 01 00

VI.  Doenças do sistema nervoso 02 0

VII. Doenças do olho e anexos 00 00

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 00 0

Doenças do aparelho circulatório 56 50

X.   Doenças do aparelho respiratório 42 57

XI.  Doenças do aparelho digestivo 71 84

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 22 25

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 04 0

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 55 98

XV.  Gravidez parto e puerpério 292 286

inadas no período perinatal 16 10

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromos... 07 0
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esultaram em internação hospitalar 

As internações hospitalares registradas nos anos de 2017 e 2020 estão 

Distribuição das morbidades hospitalares do SUS, por local de residência, Anapurus (MA), 

2018 2019 2020 Total 

220 203 165 712 

24 24 44 114 

01 03 00 08 

65 54 24 191 

00 01 00 02 

07 11 05 25 

00 00 01 01 

01 00 00 01 

50 78 56 240 

57 52 34 185 

84 95 97 347 

25 28 15 90 

06 12 08 30 

98 83 68 304 

286 230 241 1049 

10 18 22 66 

05 04 01 17 
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XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

XIX. Lesões enven e out conseq causas externas

XXI. Contatos com serviços de saúde

Total

Fonte: Tabnet/DatasSUS 
 
 
 

Excluindo as internações por gravidez, parto e puerpério, que representou 

28,3% das internações nos

ocupa uma colocação bem relevante entre as morbidades, perfazendo um percentual 

de 19,2%, necessitando assim, 

saneamento e um trabalho mais intenso de educação em saúde para adoção de 

práticas preventivas às doenças infecto parasitárias. As causas externas,

quinta causa que mais necessitou de internação, 

anos, passando de 53 (6,4%), em 2017, para 91 (10,2%) em 2020. 

 
 

2.2.3 Mortalidade
 

 

O Sistema de Informações de Mortalidade (

pelo MS para registro de mortalidade, tendo como documento oficial a declar

óbito (DO). O sistema permite aos gestores das três esferas de governa a analisar, as 

causas de óbitos, e a desenvolver políticas públicas que possam evitar morte precoce.

Assim como o SINASC, a alimentação regular é obrigatório para repasse 

financeiro bloco de custeio, grupo de Vigilância em Saúde e também está inserido em 

um dos indicadores do PQAVS
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XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 02 0

XIX. Lesões enven e out conseq causas externas 53 74

XXI. Contatos com serviços de saúde 01 00

Total 822 1015

as internações por gravidez, parto e puerpério, que representou 

28,3% das internações nos anos analisados, as doenças infecciosas e parasitárias 

ocupa uma colocação bem relevante entre as morbidades, perfazendo um percentual 

%, necessitando assim, de políticas públicas voltadas para área de 

saneamento e um trabalho mais intenso de educação em saúde para adoção de 

às doenças infecto parasitárias. As causas externas,

quinta causa que mais necessitou de internação, ta causa vem crescendo nos últimos 

anos, passando de 53 (6,4%), em 2017, para 91 (10,2%) em 2020. 

Mortalidade 

O Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), é o sistema oficial criado 

pelo MS para registro de mortalidade, tendo como documento oficial a declar

óbito (DO). O sistema permite aos gestores das três esferas de governa a analisar, as 

causas de óbitos, e a desenvolver políticas públicas que possam evitar morte precoce.

Assim como o SINASC, a alimentação regular é obrigatório para repasse 

eiro bloco de custeio, grupo de Vigilância em Saúde e também está inserido em 

um dos indicadores do PQAVS. 
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02 07 07 18 

74 72 91 290 

00 09 05 15 

1015 984 884 3705 

as internações por gravidez, parto e puerpério, que representou 

doenças infecciosas e parasitárias 

ocupa uma colocação bem relevante entre as morbidades, perfazendo um percentual 

de políticas públicas voltadas para área de 

saneamento e um trabalho mais intenso de educação em saúde para adoção de 

às doenças infecto parasitárias. As causas externas, foram a 

vem crescendo nos últimos 

anos, passando de 53 (6,4%), em 2017, para 91 (10,2%) em 2020.  

SIM), é o sistema oficial criado 

pelo MS para registro de mortalidade, tendo como documento oficial a declaração de 

óbito (DO). O sistema permite aos gestores das três esferas de governa a analisar, as 

causas de óbitos, e a desenvolver políticas públicas que possam evitar morte precoce. 

Assim como o SINASC, a alimentação regular é obrigatório para repasse 

eiro bloco de custeio, grupo de Vigilância em Saúde e também está inserido em 
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 Causas de mortalidade

Tabela 3 - Frequência de óbito

no município de Anapurus/MA

Causa de óbitos por  

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Neoplasias 

Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

Doenças endócrinas, nutricionais e m

Transtornos mentais e comportamentais

Doenças do sistema nervoso

Doenças do aparelho circulatório

Doenças do aparelho respiratório

Doenças do aparelho digestivo

Doenças da pele e do tecido subcutâneo

Doenças do aparelho geniturinário

Algumas afecções originadas no período perinatal

Mal formações cong. e anomalias cromossômicas

Sint sinais a achados anormexclinico e laborat

Causas externas de morbidade e mortalidade

Total

Fonte: SIM/URS-Chapadinha

Na tabela 3 observamos o ranking de mortalidade classificada por causas do 

capítulo da CID-10 nos anos de 2017 a 2020. As doenças do aparelho circulatório 

aparecem como principal causa de óbito (27,7%), seguida por doenças endócrinas, 
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Causas de mortalidade 
 
 

Frequência de óbito, por residência, segundo causa do CID 10, no período de 20

/MA 

de óbitos por  Capítulo da CID 10 2017 2018

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 06 03

06 06

Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 01 01

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 09 07

Transtornos mentais e comportamentais 01 01

Doenças do sistema nervoso 02 00

Doenças do aparelho circulatório 16 21

Doenças do aparelho respiratório 03 05

Doenças do aparelho digestivo 04 03

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 00 01

Doenças do aparelho geniturinário 01 00

Algumas afecções originadas no período perinatal 02 02

Mal formações cong. e anomalias cromossômicas 01 02

a achados anormexclinico e laborat 01 06

Causas externas de morbidade e mortalidade 05 08

Total 58 66

Chapadinha 
 
 

observamos o ranking de mortalidade classificada por causas do 

os anos de 2017 a 2020. As doenças do aparelho circulatório 

aparecem como principal causa de óbito (27,7%), seguida por doenças endócrinas, 
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causa do CID 10, no período de 2017 a 2020, 

2018 2019 2020 Total 

3 02 06 17 

6 05 04 21 

1 02 00 04 

7 04 07 27 

1 00 00 02 

0 02 01 05 

21 12 15 64 

5 04 04 16 

3 03 05 15 

1 00 00 01 

0 03 01 05 

2 03 05 12 

2 00 00 03 

6 05 00 12 

8 11 03 27 

66 56 51 231 

observamos o ranking de mortalidade classificada por causas do 

os anos de 2017 a 2020. As doenças do aparelho circulatório 

aparecem como principal causa de óbito (27,7%), seguida por doenças endócrinas, 
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nutricionais e metabólicas (11,7%) e causas externas (11,7%), neoplasias (9,1%) e 

doenças parasitária, que aparece c

óbitos no período analisado.

 

 Mortalidade em decorrência a COVID
 

Em 2020, um mundo todo parou em decorrência da pandemia pelo novo 

Coronavírus que ceifou a vida de milhões de pessoas.

O Gráfico 10

população de Anapurus, desde o início da pandemia até final de março de 2021.

Gráfico 10 – Distribuição dos casos de óbitos por COVID

Fonte: Boletim SES/MA, atualizado em 30.03.2021 e sujeito a alterações
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nutricionais e metabólicas (11,7%) e causas externas (11,7%), neoplasias (9,1%) e 

doenças parasitária, que aparece como levada taxa de internação, representa 7,3% dos 

óbitos no período analisado. 

Mortalidade em decorrência a COVID-19 

Em 2020, um mundo todo parou em decorrência da pandemia pelo novo 

oronavírus que ceifou a vida de milhões de pessoas. 

0 cristaliza o número de óbitos relacionada à COVID

população de Anapurus, desde o início da pandemia até final de março de 2021.

 
 

Distribuição dos casos de óbitos por COVID-19, por mês de ocorrência. Anapurus/MA, 2021.

MA, atualizado em 30.03.2021 e sujeito a alterações

Desde o início da pandemia, até 31 de março de 2021, foram registrados 

3131 casos suspeitos de COVID-19 em Anapurus, dos quais 887 foram confirmados por 

1

0 0 0 0 0
jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

Mês de ocorrência
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nutricionais e metabólicas (11,7%) e causas externas (11,7%), neoplasias (9,1%) e 

omo levada taxa de internação, representa 7,3% dos 

Em 2020, um mundo todo parou em decorrência da pandemia pelo novo 

taliza o número de óbitos relacionada à COVID-19 da 

população de Anapurus, desde o início da pandemia até final de março de 2021. 

19, por mês de ocorrência. Anapurus/MA, 2021. 

 
MA, atualizado em 30.03.2021 e sujeito a alterações 

, até 31 de março de 2021, foram registrados 

19 em Anapurus, dos quais 887 foram confirmados por 

0

2

1

jan/21 fev/21 mar/21

N = 11 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E

 

 

critério laboratorial (28,33%)

confirmado de COVID-19

 

Gráfico 11 – Distribuição dos casos de óbitos por COVID

 

Fonte: Boletim SES/MA, atualizado em 30.03.2021 

Em relação ao registro de óbito

idosa representa 90,9% dos registros, sendo que a grande maioria possuía 

comorbidades, como: Hipertensão arterial, diabetes mellitus e cardiopatia, 

um dos acometidos não possuía ne
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critério laboratorial (28,33%). No período, registrou-se ainda, 11 óbito

19, que perfaz uma taxa de letalidade de 1,2%.

Distribuição dos casos de óbitos por COVID-19, por faixa etária. Anapurus/MA, 2021

Fonte: Boletim SES/MA, atualizado em 30.03.2021 e sujeito a alterações 

 
 

Em relação ao registro de óbito em decorrência da COVID

idosa representa 90,9% dos registros, sendo que a grande maioria possuía 

comorbidades, como: Hipertensão arterial, diabetes mellitus e cardiopatia, 

um dos acometidos não possuía nenhuma comorbidade pré-existente.

 
Mortalidade Infantil 
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se ainda, 11 óbitos com diagnóstico 

, que perfaz uma taxa de letalidade de 1,2%. 

19, por faixa etária. Anapurus/MA, 2021 

 

em decorrência da COVID-19, a faixa etária 

idosa representa 90,9% dos registros, sendo que a grande maioria possuía 

comorbidades, como: Hipertensão arterial, diabetes mellitus e cardiopatia, e somente 

existente. 

5 5

50 a 59 60 a 69 
anos

70 a + 
anos

N = 11 
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A mortalidade infantil é um grave problema de saúde pública mundial,

da diminuição global de seus índices, ainda é uma

desenvolvimento. No Brasil, a mortalidade infantil é um dos desafios que o país 

ainda enfrenta, apesar do progresso na prevenção dessas mortes e do

declínio das ocorrências na última década.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a Taxa de 

Mortalidade Infantil (TMI) nos países não deve ser superior a 10 mortes para cada mil 

nascidos vivos (NV). 

 
Gráfico 12 – Taxa de mortalidade infantil. Anapurus/MA, 2017 a 2020.

Fonte: SIM/URS-Chapadinha, 2021
 

Pelos dados acima, percebe

2019 e 2020, em relação aos anteriores, ficando numa taxa de 10,5; resultado esse que 

se pode atribuir como um dos fatores ao aumento das consultas de pré
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A mortalidade infantil é um grave problema de saúde pública mundial,

da diminuição global de seus índices, ainda é uma realidade em vários países em 

vimento. No Brasil, a mortalidade infantil é um dos desafios que o país 

enfrenta, apesar do progresso na prevenção dessas mortes e do

declínio das ocorrências na última década. 

rganização Mundial da Saúde (OMS) considera que a Taxa de 

ortalidade Infantil (TMI) nos países não deve ser superior a 10 mortes para cada mil 

Taxa de mortalidade infantil. Anapurus/MA, 2017 a 2020. 

 
Chapadinha, 2021 

 
Pelos dados acima, percebe-se que houve uma redução na TMI no ano de 

2019 e 2020, em relação aos anteriores, ficando numa taxa de 10,5; resultado esse que 

se pode atribuir como um dos fatores ao aumento das consultas de pré

15,5

10,5

2018 2019

Ano do óbito Infantil
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A mortalidade infantil é um grave problema de saúde pública mundial, apesar 

realidade em vários países em 

vimento. No Brasil, a mortalidade infantil é um dos desafios que o país 

enfrenta, apesar do progresso na prevenção dessas mortes e do importante 

rganização Mundial da Saúde (OMS) considera que a Taxa de 

ortalidade Infantil (TMI) nos países não deve ser superior a 10 mortes para cada mil 

 

redução na TMI no ano de 

2019 e 2020, em relação aos anteriores, ficando numa taxa de 10,5; resultado esse que 

se pode atribuir como um dos fatores ao aumento das consultas de pré-natal.  

10,5

2020
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Dos óbitos infantis (03) ocorridos em 2020, 66,6%

equipes de saúde 

 

2.2.4 Imunização
 
 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) constitui peça importante no 

controle das doenças transmissíveis que podem ser prevenidas mediante imunizações. 

O Programa estabelece metas para as coberturas vacinais no país

para a maioria das vacinas o alcance de pelo menos 95%, com exceção das vacinas 

BCG e rotavírus, cujas metas são de 90% para cada uma.

 

Gráfico 13 - Distribuição da Cobertura Vacinal

2020, Anapurus

BCG Rotavírus 
Humano

2017 189,3 115,4
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óbitos infantis (03) ocorridos em 2020, 66,6% foram investigado

 
Imunização 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) constitui peça importante no 

controle das doenças transmissíveis que podem ser prevenidas mediante imunizações. 

Programa estabelece metas para as coberturas vacinais no país

para a maioria das vacinas o alcance de pelo menos 95%, com exceção das vacinas 

BCG e rotavírus, cujas metas são de 90% para cada uma. 

Distribuição da Cobertura Vacinal em crianças menores de 02 anos, no período de 2017 a

Anapurus/MA. 

Rotavírus 
Humano

Meningoc
ócico C

Pentavale
nte

Pneumoc
ócica

Poliomieli
te

Febre 
Amarela

108,5 101,0 122,6 98,9 74,2

131,7 122,7 138,8 119,2 100,3

87,4 70,7 82,9 82,9 73,3

81,3 63,0 96,1 74,9 72,3
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foram investigados pelas 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) constitui peça importante no 

controle das doenças transmissíveis que podem ser prevenidas mediante imunizações. 

Programa estabelece metas para as coberturas vacinais no país, sendo preconizadas 

para a maioria das vacinas o alcance de pelo menos 95%, com exceção das vacinas 

em crianças menores de 02 anos, no período de 2017 a 

 

Febre 
Amarela

Hepatite A Tríplice 
Viral

74,2 62,2 80,7

100,3 89,4 113,7

73,3 72,6 90,0

72,3 70,1 83,2
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Dados acima demonstram que o município nos último 03 (três) anos o 

município não atingiu as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

 
 

3 REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 

 

3.1 Atenção Primária em Saúde

 

O Ministério da Saúde define através d

2, de 28 de setembro de 2017

Saúde é um “conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamen

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de 

práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais

assumem responsabilidade sanitária. A Atenção Básica será a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das 

ações e serviços disponibilizados na rede”. 

 

3.1.1 Estratégia Saúde da Família

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção 

básica no País, de acordo com os preceitos do S

como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por 

favorecer uma reorientação do pro

os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 
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Dados acima demonstram que o município nos último 03 (três) anos o 

município não atingiu as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Atenção Primária em Saúde 

O Ministério da Saúde define através da Portaria de Consolidação 

, de 28 de setembro de 2017, anexo XXII, capítulo I, que a 

conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamen

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de 

práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais

assumem responsabilidade sanitária. A Atenção Básica será a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das 

viços disponibilizados na rede”.  

Estratégia Saúde da Família 

gia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção 

básica no País, de acordo com os preceitos do SUS, e é tida pelo Ministério da Saúde 

como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por 

favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar 

os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 
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Dados acima demonstram que o município nos último 03 (três) anos o 

município não atingiu as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Consolidação GM/MS nº 

que a Atenção Primária em 

conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de 

práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes 

assumem responsabilidade sanitária. A Atenção Básica será a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das 

gia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção 

, e é tida pelo Ministério da Saúde 

como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por 

cesso de trabalho com maior potencial de aprofundar 

os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 
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impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 

importante relação custo

O município 

equipes de saúde da família, possuindo 06 (seis equipes) de ESF implantada

(duas) na zona urbana e 04 (quatro) na zona rural,

conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica. 

participação de 03 (três) profissionais médicos do 

 

Tabela 4- Situação atual da implantação da equipe de Saúde da Família e Agentes Comunitários 

Saúde. 

Equipes 

ESF 

ACS  
Fonte – DAB /MS 

 

Em 2019 por meio da Portaria GM/MS nº 2929, de 12 de novembro de 2019, 

o Ministério da Saúde instituiu o Programa Previne Brasil que estabelece novo modelo 

de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde. Tal financiamento passa a 

ser realizado pelo governo federal aos municípios, tendo como base o cumprimento de 

03 (três) critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para 

ações estratégicas. O objetivo da mudança foca em aumentar o acesso das pessoas 

aos serviços da atenção primária em saúde e o vínculo entre população e equipe.

O financiamento por 

pessoas cadastradas sob a responsabilida

equipes de Atenção Primária, considerando como fatores de ajuste ao cálculo de 

financiamentos a vulnerabilidade socioeconômica, perfil de idade e a classificação 

geográfica do município, como: urbano, intermediário adjac
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impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 

importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2012). 

O município apresenta 100% de cobertura da população estimada pelas 

equipes de saúde da família, possuindo 06 (seis equipes) de ESF implantada

(duas) na zona urbana e 04 (quatro) na zona rural, desenvolvendo 

formidade com a Política Nacional de Atenção Básica. O município conta com a 

participação de 03 (três) profissionais médicos do Programa Mais Médico pelo Brasil.

Situação atual da implantação da equipe de Saúde da Família e Agentes Comunitários 

Teto Credenciado 

08 06 

47 38 

Em 2019 por meio da Portaria GM/MS nº 2929, de 12 de novembro de 2019, 

o Ministério da Saúde instituiu o Programa Previne Brasil que estabelece novo modelo 

nciamento de custeio da Atenção Primária à Saúde. Tal financiamento passa a 

ser realizado pelo governo federal aos municípios, tendo como base o cumprimento de 

tação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para 

égicas. O objetivo da mudança foca em aumentar o acesso das pessoas 

aos serviços da atenção primária em saúde e o vínculo entre população e equipe.

O financiamento por capitação ponderada se da com base no número de 

pessoas cadastradas sob a responsabilidade da equipe de Saúde da Família ou 

equipes de Atenção Primária, considerando como fatores de ajuste ao cálculo de 

financiamentos a vulnerabilidade socioeconômica, perfil de idade e a classificação 

geográfica do município, como: urbano, intermediário adjac
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impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 

de cobertura da população estimada pelas 

equipes de saúde da família, possuindo 06 (seis equipes) de ESF implantada, sendo 02 

desenvolvendo as atividades em 

O município conta com a 

Programa Mais Médico pelo Brasil. 

Situação atual da implantação da equipe de Saúde da Família e Agentes Comunitários de 

Implantado 

06 

35 

Em 2019 por meio da Portaria GM/MS nº 2929, de 12 de novembro de 2019, 

o Ministério da Saúde instituiu o Programa Previne Brasil que estabelece novo modelo 

nciamento de custeio da Atenção Primária à Saúde. Tal financiamento passa a 

ser realizado pelo governo federal aos municípios, tendo como base o cumprimento de 

tação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para 

égicas. O objetivo da mudança foca em aumentar o acesso das pessoas 

aos serviços da atenção primária em saúde e o vínculo entre população e equipe. 

se da com base no número de 

de da equipe de Saúde da Família ou 

equipes de Atenção Primária, considerando como fatores de ajuste ao cálculo de 

financiamentos a vulnerabilidade socioeconômica, perfil de idade e a classificação 

geográfica do município, como: urbano, intermediário adjacente, rural adjacente, 
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intermediário remoto e remoto rural. O IBGE classifica o município de Anapurus 

tipologia rural adjacente.

Para garantia de financiamento financeiro pelo critério de desempenho as 

equipes de saúde deverão cumprir as metas dos in

da saúde, sendo assim, deixou de existe o PMAQ. (programa de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da atenção Básica).

No se refere ao custeio para ações estratégicas contemplará os programas e 

estratégias implantadas, como:

Unidade Odontológica Móvel, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 

Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD)

Programa Academia da Saúde,

aos municípios com residência médica e multiprofissional

Comunitários de Saúde (ACS)

Para o critério de desempenho foram estabelecidos 07 (sete) indicadores 

para 2020, que se estende

estratégicas: pré-natal, sa

indicadores serão monitorados indiv

os dados lançados pelas eSF/eAB no E

e prorrogadas até o momento são:

 Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré

realizadas, sendo a primei

60%) 

 Proporção de gestantes com realização de e

(meta: 60%)

 Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado

(60%); 
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intermediário remoto e remoto rural. O IBGE classifica o município de Anapurus 

tipologia rural adjacente. 

Para garantia de financiamento financeiro pelo critério de desempenho as 

equipes de saúde deverão cumprir as metas dos indicadores definidos pelo ministério 

da saúde, sendo assim, deixou de existe o PMAQ. (programa de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da atenção Básica). 

No se refere ao custeio para ações estratégicas contemplará os programas e 

estratégias implantadas, como: Programa Saúde na Hora, Equipe de Saúde Bucal, 

Unidade Odontológica Móvel, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 

Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), Programa Saúde na Escola (PSE); 

Programa Academia da Saúde, Programas de apoio à informatização da APS,

aos municípios com residência médica e multiprofissional, E

Comunitários de Saúde (ACS), entre outras. 

Para o critério de desempenho foram estabelecidos 07 (sete) indicadores 

para 2020, que se estenderam até o momento, os mesmos atende

natal, saúde da mulher, saúde da criança e condições crônicas. Os 

indicadores serão monitorados individualmente a cada quadrimestre, utilizando para tal 

os dados lançados pelas eSF/eAB no ESUS/SISAB. Os indicadores e metas para 2020 

e prorrogadas até o momento são: 

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré

realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (meta: 

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV

(meta: 60%); 

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado
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intermediário remoto e remoto rural. O IBGE classifica o município de Anapurus com a 

Para garantia de financiamento financeiro pelo critério de desempenho as 

dicadores definidos pelo ministério 

da saúde, sendo assim, deixou de existe o PMAQ. (programa de Melhoria do Acesso e 

No se refere ao custeio para ações estratégicas contemplará os programas e 

Programa Saúde na Hora, Equipe de Saúde Bucal, 

Unidade Odontológica Móvel, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 

Programa Saúde na Escola (PSE);  

ormatização da APS, Incentivo 

Estratégia de Agentes 

Para o critério de desempenho foram estabelecidos 07 (sete) indicadores 

atende as seguintes ações 

de da mulher, saúde da criança e condições crônicas. Os 

idualmente a cada quadrimestre, utilizando para tal 

SUS/SISAB. Os indicadores e metas para 2020 

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal 

ra até a 20ª semana de gestação (meta: 

xames para sífilis e HIV 

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado 
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 Cobertura de exame citopatológico

 Cobertura vacinal de Poliomielite inavada e de Pentavalente

95%);  

 Percentual de pessoas hiper

cada semestre

 Percentual de diabé

(meta: 50%)

O gráfico abaixo demonstra o percentual de alcance das metas no terceiro 

quadrimestre de 2020 e primeiro quadrim

 

Gráfico 14 – Desempenho dos indicadores do Previne Brasil das equipes de Saúde da Atenção Básica 
no 3º quadrimestre/2020 e 1º quadrimestre/2021. Anapurus/MA.

Fonte: SISAB/MS 

 

Os resultados dos indicadores de desempenho, mostrado acima, 

demonstram que o município precisa melhorar nas estratégias de trabalho para atingir o 
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Cobertura de exame citopatológico (meta: 40%)

Cobertura vacinal de Poliomielite inavada e de Pentavalente

 

Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em 

cada semestre (meta: 50%);  

Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada

(meta: 50%). 

O gráfico abaixo demonstra o percentual de alcance das metas no terceiro 

quadrimestre de 2020 e primeiro quadrimestre de 2021. 

Desempenho dos indicadores do Previne Brasil das equipes de Saúde da Atenção Básica 
no 3º quadrimestre/2020 e 1º quadrimestre/2021. Anapurus/MA. 

Os resultados dos indicadores de desempenho, mostrado acima, 

monstram que o município precisa melhorar nas estratégias de trabalho para atingir o 

Prop.gest
ante pelo 
menos 6 
consultas

% de gest. 
com 

exames 
para sífilis 

e HIV

% Gest. 
com 

atendime
nto 

odontológ
ico

Cob. de 
exame 

citopatoló
gico

Cob.vacin
a de 

Poliomieli
te e 

pentavale
nte

39,0 37,0 3,0 100,0

49,0 21,0 3,0 48,0
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(meta: 40%);  

Cobertura vacinal de Poliomielite inavada e de Pentavalente (meta: 

tensas com Pressão Arterial aferida em 

cos com solicitação de hemoglobina glicada 

O gráfico abaixo demonstra o percentual de alcance das metas no terceiro 

Desempenho dos indicadores do Previne Brasil das equipes de Saúde da Atenção Básica 

 

Os resultados dos indicadores de desempenho, mostrado acima, 

monstram que o município precisa melhorar nas estratégias de trabalho para atingir o 

% de 
pessoas 
HAS com 

PA aferida

% de DM 
c/solicitaç

ão de 
hemoglob

ina 
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0,0 7,0
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alcance total dos indicadores. O indicador “

Pressão Arterial aferida em cada semestre

zerado, todavia é óbvio que os profissionais de saúde realizam tal atendimento o que 

leva a conclusão que o problema está no lançamento correto do procedimento nas 

fichas de produção e consequentemente registro no sistema de informação.

As equipes de saúde dese

acompanhando as diversas fases do ciclo de vida.

 

 Atenção Integral à Saúde da 

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança estimula o 

desenvolvimento de ações de promoção, preven

tendo como linha de cuidados prioritários: atenção à saúde do recém

promoção e proteção ao aleitamento materno e exclusivo até os seis meses de vida e 

complementado até dois anos, acompanhamento do crescimento 

vigilância da mortalidade infantil e fetal e prevenção de violências e promoção da 

cultura da paz. As equipes de Atenção Básica do município desenvolvem suas 

atividades baseada nessa linha de cuidados

Em 2020 o município foi novamente 

2017/2020, e firmou novamente o compromisso em desenvolver estratégias para 

fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à criança e ao adole

adesão a edição 2021/2024.

Anualmente, conforme preconizado pelo 

de saúde realizam o acompanhamento e inserção dos dados no sistema de informação 

do Ministério da Saúde. Refere aos beneficiários na primeira infância (crianças de 1té 7 

anos), se da mediante avaliação antropométrica e es
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alcance total dos indicadores. O indicador “Percentual de pessoas hipertensas com 

Pressão Arterial aferida em cada semestre” apresenta nos dois quadrimestre

o, todavia é óbvio que os profissionais de saúde realizam tal atendimento o que 

leva a conclusão que o problema está no lançamento correto do procedimento nas 

fichas de produção e consequentemente registro no sistema de informação.

As equipes de saúde desenvolvem as ações preconizadas pela PNAB, 

acompanhando as diversas fases do ciclo de vida. 

Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança estimula o 

desenvolvimento de ações de promoção, prevenção de agravo e assistência à saúde, 

tendo como linha de cuidados prioritários: atenção à saúde do recém

promoção e proteção ao aleitamento materno e exclusivo até os seis meses de vida e 

complementado até dois anos, acompanhamento do crescimento 

vigilância da mortalidade infantil e fetal e prevenção de violências e promoção da 

As equipes de Atenção Básica do município desenvolvem suas 

atividades baseada nessa linha de cuidados.  

Em 2020 o município foi novamente certificado com o selo 

2017/2020, e firmou novamente o compromisso em desenvolver estratégias para 

fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à criança e ao adole

adesão a edição 2021/2024.  

Anualmente, conforme preconizado pelo Programa Bolsa Família, as equipes 

de saúde realizam o acompanhamento e inserção dos dados no sistema de informação 

do Ministério da Saúde. Refere aos beneficiários na primeira infância (crianças de 1té 7 

anos), se da mediante avaliação antropométrica e estado vacinal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
 
 

34 

Percentual de pessoas hipertensas com 

” apresenta nos dois quadrimestres valores 

o, todavia é óbvio que os profissionais de saúde realizam tal atendimento o que 

leva a conclusão que o problema está no lançamento correto do procedimento nas 

fichas de produção e consequentemente registro no sistema de informação. 

nvolvem as ações preconizadas pela PNAB, 

e Adolescente 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança estimula o 

ção de agravo e assistência à saúde, 

tendo como linha de cuidados prioritários: atenção à saúde do recém-nascido, 

promoção e proteção ao aleitamento materno e exclusivo até os seis meses de vida e 

complementado até dois anos, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

vigilância da mortalidade infantil e fetal e prevenção de violências e promoção da 

As equipes de Atenção Básica do município desenvolvem suas 

certificado com o selo UNICEF 

2017/2020, e firmou novamente o compromisso em desenvolver estratégias para 

fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à criança e ao adolescente com 

Programa Bolsa Família, as equipes 

de saúde realizam o acompanhamento e inserção dos dados no sistema de informação 

do Ministério da Saúde. Refere aos beneficiários na primeira infância (crianças de 1té 7 

tado vacinal. A tabela abaixo 
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demonstra o quantitativo de crianças para acompanhamento, acompanhadas e o 

percentual de alcance, por vigência, no período de 2017 a 2020

 

Tabela 5 – Distribuição do quantitativo de crianças, 0 a 7 anos de idade, acompanha

Bolsa Família, condicionalidade da saúde em 

Ano Vigência

2017 
1ª vigência 

2ª vigência 

2018 
1ª vigência 

2ª vigência 

2019 
1ª vigência 

2ª vigência 

2020 
1ª vigência 

2ª vigência 

 

Em 2020 devido ao período pandêmico pelo novo Coronavírus o 

acompanhamento dos be

obrigatório, pelo Ministério da Cidadania.
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quantitativo de crianças para acompanhamento, acompanhadas e o 

de alcance, por vigência, no período de 2017 a 2020

Distribuição do quantitativo de crianças, 0 a 7 anos de idade, acompanha

Bolsa Família, condicionalidade da saúde em Anapurus (MA), 2017 a 2020

Vigência 
Nº de Crianças para 

acompanhamento 

Nº Crianças 

acompanhadas

 1.848 1.756

 1.829 1.592

 2.032 1.876

 2.089 1.927

 2.177 1.417

 2.171 1.605

 2.184 28

 2.099 19

Em 2020 devido ao período pandêmico pelo novo Coronavírus o 

acompanhamento dos beneficiários por Programa Bolsa Família foi tornado não 

obrigatório, pelo Ministério da Cidadania. 
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quantitativo de crianças para acompanhamento, acompanhadas e o 

de alcance, por vigência, no período de 2017 a 2020. 

Distribuição do quantitativo de crianças, 0 a 7 anos de idade, acompanhadas pelo no Programa 

, 2017 a 2020. 

Nº Crianças 

acompanhadas 
% 

1.756 95,02 

1.592 87,04 

1.876 92,32 

1.927 92,25 

1.417 65,09 

1.605 73,93 

28 1,28 

19 0,91 

Em 2020 devido ao período pandêmico pelo novo Coronavírus o 

neficiários por Programa Bolsa Família foi tornado não 
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Gráfico 15 – Estado nutricional das crianças de 0 a 05 anos de idade.

Fonte: SISVAN/DATASUS, 2021.

 

Relatório do SISVAN aponta

das crianças acompanhadas apresentaram peso adequado para a idade, chegando a 

92,10% em 2019, e uma redução para 84,11 e 83,67% em 2019 e 2020, 

respectivamente.  

Em relação à

demonstrado no gráfico 1

A Tabela abaixo aponta a cobertura vacinal contra Papiloma Vírus Humano 

(HPV) na população de 09 a 13 anos, no município de Anapurus, no período de 2017 a 

2020.  
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nutricional das crianças de 0 a 05 anos de idade. Anapurus, 

Fonte: SISVAN/DATASUS, 2021. 

Relatório do SISVAN aponta que no período de 2017 a 2020, mais de 80% 

das crianças acompanhadas apresentaram peso adequado para a idade, chegando a 

92,10% em 2019, e uma redução para 84,11 e 83,67% em 2019 e 2020, 

à cobertura vacinal de crianças menores

13. 

A Tabela abaixo aponta a cobertura vacinal contra Papiloma Vírus Humano 

(HPV) na população de 09 a 13 anos, no município de Anapurus, no período de 2017 a 

2017 2018 2019

1,99 2,06 4,20

6,10 4,0 6,52

87,34 92,10 84,11

4,57 1,44 5,17
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Anapurus, 2017 a 2020. 

 

que no período de 2017 a 2020, mais de 80% 

das crianças acompanhadas apresentaram peso adequado para a idade, chegando a 

92,10% em 2019, e uma redução para 84,11 e 83,67% em 2019 e 2020, 

cobertura vacinal de crianças menores de 02 anos está 

A Tabela abaixo aponta a cobertura vacinal contra Papiloma Vírus Humano 

(HPV) na população de 09 a 13 anos, no município de Anapurus, no período de 2017 a 

2020

2,55

3,67

83,67

10,20
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Tabela 6 – Cobertura da vacina contra HPV, na fa

HPV 

Cobertura vacinal 

Idade/anos

09  10 

2017 102,9 37,1 

2018 61,9 16,7 

2019 53,5 13,7 

2020 47,6 11,3 

Fonte: SIPNI/DataSUS, 2021 

 

Os dados acim

contra HPV, o que reque

vacinal de criança/adolescente.

No que se refere à triagem ne

teste do pezinho, coleta descentralizada às Unidades Básicas de Saúde do município, e 

encaminha à APAE de São Luís para aná

coraçãozinho e orelhinha.

 

 Atenção Integral à Saúde 
 

Ações Programáticas Estratégicas para a saúde da mulher tem como 

objetivo promover a melhoria das condições de vida e da

que ampliam o acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e 

recuperação da saúde. Busca desenvolver ações em temas estratégicos, como: 

planejamento reprodutivo (métodos contraceptivos); atenção obstétrica (pré

parto puerpério, urgências e emergências obstétricas e aborto), vigilância 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
E-MAIL: saude.anapurus@gmail.com 

CNPJ: 11.927.361/0001-02 

obertura da vacina contra HPV, na faixa etária de 09 a 13 anos. Anapurus, 2017 a 2020

Cobertura vacinal - D1 (1ª dose) Cobertura vacinal 

Idade/anos Idade/anos

11 12 13 09 10 

23,6 24,3 15,9 19,6 42,5 

15,7 4,8 4,2 33,9 42,5 

12,1 2,4 2,4 26,1 26,9 

4,2 2,4 0,6 20,8 16,7 

 

Os dados acima demonstra uma baixa adesão da população

contra HPV, o que requer implementação de estratégias para melhorar o indicador 

vacinal de criança/adolescente. 

No que se refere à triagem neonatal universal, o município realiza a coleta do 

teste do pezinho, coleta descentralizada às Unidades Básicas de Saúde do município, e 

inha à APAE de São Luís para análise. Não realiza o teste do olhinho, 

coraçãozinho e orelhinha. 

Atenção Integral à Saúde da mulher 

Ações Programáticas Estratégicas para a saúde da mulher tem como 

objetivo promover a melhoria das condições de vida e da saúde por meio de ações 

que ampliam o acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e 

recuperação da saúde. Busca desenvolver ações em temas estratégicos, como: 

planejamento reprodutivo (métodos contraceptivos); atenção obstétrica (pré

rto puerpério, urgências e emergências obstétricas e aborto), vigilância 
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ixa etária de 09 a 13 anos. Anapurus, 2017 a 2020.  

Cobertura vacinal - D2 (2ª dose) 

Idade/anos 

11 12 13 

15,1 16,4 12,8 

15,1 15,8 7,9 

15,1 7,3 3,0 

7,8 6,1 2,4 

população-alvo a vacina 

r implementação de estratégias para melhorar o indicador 

onatal universal, o município realiza a coleta do 

teste do pezinho, coleta descentralizada às Unidades Básicas de Saúde do município, e 

Não realiza o teste do olhinho, 

Ações Programáticas Estratégicas para a saúde da mulher tem como 

saúde por meio de ações 

que ampliam o acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e 

recuperação da saúde. Busca desenvolver ações em temas estratégicos, como: 

planejamento reprodutivo (métodos contraceptivos); atenção obstétrica (pré-natal, 

rto puerpério, urgências e emergências obstétricas e aborto), vigilância 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E

 

 

epidemiológica do óbito materno, violência sexual e doméstica, climatério; gênero e 

saúde mental; feminilização da AIDS

de colo de útero e mama.

 

A pacutação interfederativa contempla 06 (seis) indicadores relacionado à 

saúde da mulher, a tabela abaixo relaciona 05 (cinco), sendo que o sexto está 

relacionado à gravidez na adolescência, com resultado no gráfico 

 

Tabela 7 – Indicadores da pactuação Interfederativa relacionado à Saúde da Mulher. Anapurus, 2021.

Indicador: Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 

25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da 

mesma faixa etária. 

Meta pactu

2017 2018 2019

0,40 0,40 0,40

Indicador: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em 

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

população da mesma 

Meta pactuada

2017 2018 2019

0,20 0,20 0,20

Indicador: Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 90,00 49 

anos) investigados. 
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epidemiológica do óbito materno, violência sexual e doméstica, climatério; gênero e 

aúde mental; feminilização da AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis;

e mama. 

A pacutação interfederativa contempla 06 (seis) indicadores relacionado à 

saúde da mulher, a tabela abaixo relaciona 05 (cinco), sendo que o sexto está 

relacionado à gravidez na adolescência, com resultado no gráfico 

da pactuação Interfederativa relacionado à Saúde da Mulher. Anapurus, 2021.

Indicador: Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 

25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da 

Meta pactuada Resultado

2019 2020 2017 2018 

0,40 0,40 0,12 0,11 

Indicador: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em 

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

 faixa etária 

Meta pactuada Resultado

2019 2020 2017 2018 

0,20 0,20 0,0 0,01 

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 90,00 49 
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epidemiológica do óbito materno, violência sexual e doméstica, climatério; gênero e 

e Infecções Sexualmente Transmissíveis; câncer 

A pacutação interfederativa contempla 06 (seis) indicadores relacionado à 

saúde da mulher, a tabela abaixo relaciona 05 (cinco), sendo que o sexto está 

relacionado à gravidez na adolescência, com resultado no gráfico XXX  

da pactuação Interfederativa relacionado à Saúde da Mulher. Anapurus, 2021. 

Indicador: Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 

25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da 

Resultado 

2019 2020 

0,11 0,11 

Indicador: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em 

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

Resultado 

2019 2020 

0,03 0,05 

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 90,00 49 
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Meta pactuada

2017 2018 2019

90,0 90,0 90,0

   

Indicador: Número de óbitos maternos em determinado período e 0,00 local 

de residência 

Meta pactuada

2017 2018 2019

0 0 

Indicador: Proporção de parto normal no Sistema único de Saúde e na saúde 

Suplementar 

Meta pactuada

2017 2018 2019

75,0 70,0 70,0

 

Um indicador de grande relevância à saúde mulher é 

citopatológico do colo uterino e de mama, nos anos analisados, o município ficou 

muito aquém do esperado. Diante de tal resultado, requer intervenções estratégicas 

que possam sensibilizar o público

intermunicipal e estadual, de referência, para assegurar a análise e realização dos 

exames. 
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Meta pactuada Resultado

2019 2020 2017 2018 

90,0 90,0 80,0 s/ocorrência 

   

Número de óbitos maternos em determinado período e 0,00 local 

Meta pactuada Resultado

2019 2020 2017 2018 

0 0 0 0 

Proporção de parto normal no Sistema único de Saúde e na saúde 

Meta pactuada Resultado

2019 2020 2017 2018 

70,0 70,0 44,7 36,8 

Um indicador de grande relevância à saúde mulher é 

citopatológico do colo uterino e de mama, nos anos analisados, o município ficou 

muito aquém do esperado. Diante de tal resultado, requer intervenções estratégicas 

que possam sensibilizar o público-alvo a realizar os exames, bem como art

intermunicipal e estadual, de referência, para assegurar a análise e realização dos 
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Resultado 

2019 2020 

100,0 s/ocorrência 

  

Número de óbitos maternos em determinado período e 0,00 local 

Resultado 

2019 2020 

0 0 

Proporção de parto normal no Sistema único de Saúde e na saúde 

Resultado 

2019 2020 

38,11 37,9 

Um indicador de grande relevância à saúde mulher é referente a exames 

citopatológico do colo uterino e de mama, nos anos analisados, o município ficou 

muito aquém do esperado. Diante de tal resultado, requer intervenções estratégicas 

alvo a realizar os exames, bem como articulação 

intermunicipal e estadual, de referência, para assegurar a análise e realização dos 
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Outro desafio para alcance desejado está relacionado a realização de 

mamografia de rastreamento, atualmente o município de Anapurus, tem como 

referência à realização os serviços contidos no Hospital Regional de Chapadinha.

 

 

 Atenção 
 

A atenção à Saúde do Adulto e idoso tem como principal ordenadora do 

cuidado as equipes de atenção básica, através de medidas que visam à promoção e 

prevenção de agravos crônicos não transmissíveis, como Diabetes Mellitus, a 

Hipertensão Arterial, a Obesidade

Do público adulta/idosa, a população adulta masculina é a que mais 

apresenta resistência aos cuidados 

ações voltadas à saúde do homem. 

Como componente integrante para na atenção a esse público, o município 

não dispõe da academia da saúde e ainda não implantou o consultório do fumante.

Anualmente desenvolve co

influenza, superando a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95% da 

púplico-alvo, com exceção no ano de 2019 que a população de trabalhadores na saúde 

atingiu um percentual de 94,4%. Em 2020 foi

de 55 a 59 anos, que o município atingiu uma cobertura vacinal de 109,0%.
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Outro desafio para alcance desejado está relacionado a realização de 

mamografia de rastreamento, atualmente o município de Anapurus, tem como 

realização os serviços contidos no Hospital Regional de Chapadinha.

Atenção à Saúde do Adulto/Idoso 

atenção à Saúde do Adulto e idoso tem como principal ordenadora do 

cuidado as equipes de atenção básica, através de medidas que visam à promoção e 

enção de agravos crônicos não transmissíveis, como Diabetes Mellitus, a 

a Obesidade, prevenção de cânceres entre outras patologias.

Do público adulta/idosa, a população adulta masculina é a que mais 

apresenta resistência aos cuidados preventivos, ficando assim prejudicado algumas 

ações voltadas à saúde do homem.  

Como componente integrante para na atenção a esse público, o município 

não dispõe da academia da saúde e ainda não implantou o consultório do fumante.

Anualmente desenvolve com êxito a campanha nacional de vacinação contra 

influenza, superando a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95% da 

alvo, com exceção no ano de 2019 que a população de trabalhadores na saúde 

atingiu um percentual de 94,4%. Em 2020 foi inserido na campanha a população adulta 

de 55 a 59 anos, que o município atingiu uma cobertura vacinal de 109,0%.
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Outro desafio para alcance desejado está relacionado a realização de 

mamografia de rastreamento, atualmente o município de Anapurus, tem como 

realização os serviços contidos no Hospital Regional de Chapadinha. 

atenção à Saúde do Adulto e idoso tem como principal ordenadora do 

cuidado as equipes de atenção básica, através de medidas que visam à promoção e 

enção de agravos crônicos não transmissíveis, como Diabetes Mellitus, a 

, prevenção de cânceres entre outras patologias. 

Do público adulta/idosa, a população adulta masculina é a que mais 

preventivos, ficando assim prejudicado algumas 

Como componente integrante para na atenção a esse público, o município 

não dispõe da academia da saúde e ainda não implantou o consultório do fumante. 

m êxito a campanha nacional de vacinação contra 

influenza, superando a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95% da 

alvo, com exceção no ano de 2019 que a população de trabalhadores na saúde 

inserido na campanha a população adulta 

de 55 a 59 anos, que o município atingiu uma cobertura vacinal de 109,0%. 
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Gráfico 16 – Cobertura da Campanha de Vacinação contra Influenza. Anapurus (MA), 2017 a 2020.

Fonte: SIPNI/DataSUS, 2021.

 

 

3.1.2 Estratégia 

 

O Brasil Sorridente é o Programa que “visa desenvolver ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal através de uma série de ações 

para ampliação do acesso ao tratamento odontológico no Sistema Único de Saúde”, 

tais como: Equipe de Saúde Bucal, Unidade Odontológica Móvel, Laboratório de 

Prótese Dentária e Centro Especializado em Odontologia (CEO).

Dentre as estratégias quem compõem o Programa, o município de 

Anapurus só possui, possui:

 04 equipes em Saúde Bucal, que represent

 01 Laboratório de Prótese Dentária (LRPD)
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Cobertura da Campanha de Vacinação contra Influenza. Anapurus (MA), 2017 a 2020.

Fonte: SIPNI/DataSUS, 2021. 

 Brasil Sorridente 

O Brasil Sorridente é o Programa que “visa desenvolver ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal através de uma série de ações 

para ampliação do acesso ao tratamento odontológico no Sistema Único de Saúde”, 

uipe de Saúde Bucal, Unidade Odontológica Móvel, Laboratório de 

Prótese Dentária e Centro Especializado em Odontologia (CEO).

Dentre as estratégias quem compõem o Programa, o município de 

, possui: 

equipes em Saúde Bucal, que representa uma cobertura de 

Laboratório de Prótese Dentária (LRPD). 

102,8100

203,6

94,44 102,1100

Trab Saúde Idoso

Público-alvo
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Cobertura da Campanha de Vacinação contra Influenza. Anapurus (MA), 2017 a 2020. 

 

O Brasil Sorridente é o Programa que “visa desenvolver ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal através de uma série de ações 

para ampliação do acesso ao tratamento odontológico no Sistema Único de Saúde”, 

uipe de Saúde Bucal, Unidade Odontológica Móvel, Laboratório de 

Prótese Dentária e Centro Especializado em Odontologia (CEO). 

Dentre as estratégias quem compõem o Programa, o município de 

a uma cobertura de 67,11% 

102,1
125,1 2017

2018

2019

2020
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Tabela 7-Situação atual da implantação das equipes de saúde bucal

Equipes 

eSB – I 

eSB – II 

Fonte: DAB/MS (2017) 

 

 

3.1.3 Núcleo Ampliado da Saúde da Família

 

Com a instituição do Programa Previne Brasil os municípios passaram 

autonomia para compor suas equipes multiprofissionais, definindo os profissionais, a 

carga horária o os arranjos de equipe. 

profissionais diretamente nas equipes de Saúde da Família (eSF) ou equipes de 

Atenção Primária (eAP), ampliando sua composição mínima. Poderá, ainda, manter os 

profissionais cadastrados no SCNES como equipe NASF

profissionais apenas no estabelecimento de atenção primária 

nenhuma equipe. 

Reconhecendo a importância da equipe multiprofissional a gestão municipal 

mantém a composição da equipe (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e 

nutricionista) com intuído de melhor servir a população e melhorar os indicadores de 

saúde. 

 

3.1.4 Programa Saúde na Escola
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Situação atual da implantação das equipes de saúde bucal. Anapurus, 2021.

Teto Credenciado 

08 
04 

0 

mpliado da Saúde da Família 

Com a instituição do Programa Previne Brasil os municípios passaram 

autonomia para compor suas equipes multiprofissionais, definindo os profissionais, a 

carga horária o os arranjos de equipe. O gestor municipal pode então

profissionais diretamente nas equipes de Saúde da Família (eSF) ou equipes de 

Atenção Primária (eAP), ampliando sua composição mínima. Poderá, ainda, manter os 

profissionais cadastrados no SCNES como equipe NASF-

onais apenas no estabelecimento de atenção primária 

Reconhecendo a importância da equipe multiprofissional a gestão municipal 

mantém a composição da equipe (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e 

ído de melhor servir a população e melhorar os indicadores de 

Programa Saúde na Escola 
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. Anapurus, 2021. 

Implantado 

04 

0 

Com a instituição do Programa Previne Brasil os municípios passaram a ter 

autonomia para compor suas equipes multiprofissionais, definindo os profissionais, a 

O gestor municipal pode então cadastrar esses 

profissionais diretamente nas equipes de Saúde da Família (eSF) ou equipes de 

Atenção Primária (eAP), ampliando sua composição mínima. Poderá, ainda, manter os 

-AB ou cadastrar os 

onais apenas no estabelecimento de atenção primária sem vinculação a 

Reconhecendo a importância da equipe multiprofissional a gestão municipal 

mantém a composição da equipe (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e 

ído de melhor servir a população e melhorar os indicadores de 
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O Programa Saúde na Escola foi criado pelo Decreto nº 6.286/2007, é uma 

estratégia de integração intersetorial, que envolve saúde e educação, no 

desenvolvimento de ações voltadas aos escolares.

Para o ciclo 2021/2022, foram definidas as seguintes ações e quantitativos 

de educandos pactuados:

 

Tabela 8 – Ações do PSE pactuadas e quantitativos de educando, por ação, para o ciclo 2021/2022. 

Anapurus/MA, 2021. 

Ord 

01 Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti

02 Promoção das práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer 

nas escolas 

03 Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas

04 Promoção da Cu

05 Prevenção das violências e dos acidentes

06 Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de 

doenças em eliminação

07 Promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flú

08 Verificação da situação vacinal

09 Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação 

saudável e prevenção da obesidade infantil

10 Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com 

possíveis sinais de alteraçã

11 Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS

12 Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com 
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O Programa Saúde na Escola foi criado pelo Decreto nº 6.286/2007, é uma 

estratégia de integração intersetorial, que envolve saúde e educação, no 

de ações voltadas aos escolares. 

Para o ciclo 2021/2022, foram definidas as seguintes ações e quantitativos 

de educandos pactuados: 

Ações do PSE pactuadas e quantitativos de educando, por ação, para o ciclo 2021/2022. 

Ações pactuadas 

Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti 

Promoção das práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer 

Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas

Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos

Prevenção das violências e dos acidentes 

Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de 

doenças em eliminação 

Promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flú

Verificação da situação vacinal 

Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação 

saudável e prevenção da obesidade infantil 

Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com 

possíveis sinais de alteração 

Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS 

Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com 
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O Programa Saúde na Escola foi criado pelo Decreto nº 6.286/2007, é uma 

estratégia de integração intersetorial, que envolve saúde e educação, no 

Para o ciclo 2021/2022, foram definidas as seguintes ações e quantitativos 

Ações do PSE pactuadas e quantitativos de educando, por ação, para o ciclo 2021/2022. 

Educandos 

pactuados 

4799 

Promoção das práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer 4799 

Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas 4799 

ltura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos 4799 

4799 

Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de 4799 

Promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor 4799 

4799 

Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação 4799 

Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com 4799 

4799 

Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com 4799 
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possíveis sinais de alteração

13 Prevenção à COVID

 Fonte: MS/SEMUS 

 

 
3.2 Vigilância em Saúde

 
 
De acordo com o Ministério da Saúde, a Vigilância em Saúde “

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 

execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. 

É composta pelas ações de vi

agravos à saúde, devendo constituir

conhecimentos e técnicas vindos da epidemiologia, do planejamento e das ciências 

sociais, sendo referencial para mudanças do modelo 

cotidianamente na prática das equipes de saúde de Atenção Básica. As equipes Saúde 

da Família, a partir das ferramentas da vigilância, desenvolvem habilidades de 

programação e planejamento, de maneira a organizar ações progr

a demanda espontânea, que garantam o acesso da população em diferentes atividades 

e ações de saúde e, desta maneira, gradativamente impacta sobre os principais 

indicadores de saúde, mudando a qualidade de vida daquela comunidade” (BRASI

2008). 

O Ministério da Saúde criou em 2013, através da 

16 de agosto de 2013, Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 

(PQA-VS), com a definição de suas diretrizes, financiamento, metodologia de adesão 

e critérios de avaliação dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde.
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possíveis sinais de alteração 

OVID-19 nas escolas 

Vigilância em Saúde 

rdo com o Ministério da Saúde, a Vigilância em Saúde “

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 

execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. 

É composta pelas ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde, devendo constituir-se em um espaço de articulação de 

conhecimentos e técnicas vindos da epidemiologia, do planejamento e das ciências 

sociais, sendo referencial para mudanças do modelo de atenção. Deve estar inserida 

cotidianamente na prática das equipes de saúde de Atenção Básica. As equipes Saúde 

da Família, a partir das ferramentas da vigilância, desenvolvem habilidades de 

programação e planejamento, de maneira a organizar ações progr

a demanda espontânea, que garantam o acesso da população em diferentes atividades 

e ações de saúde e, desta maneira, gradativamente impacta sobre os principais 

indicadores de saúde, mudando a qualidade de vida daquela comunidade” (BRASI

O Ministério da Saúde criou em 2013, através da Portaria/GM nº 1.708, de 

16 de agosto de 2013, Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 

VS), com a definição de suas diretrizes, financiamento, metodologia de adesão 

s de avaliação dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde.
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4799 

rdo com o Ministério da Saúde, a Vigilância em Saúde “tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 

execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. 

gilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 

se em um espaço de articulação de 

conhecimentos e técnicas vindos da epidemiologia, do planejamento e das ciências 

de atenção. Deve estar inserida 

cotidianamente na prática das equipes de saúde de Atenção Básica. As equipes Saúde 

da Família, a partir das ferramentas da vigilância, desenvolvem habilidades de 

programação e planejamento, de maneira a organizar ações programadas e de atenção 

a demanda espontânea, que garantam o acesso da população em diferentes atividades 

e ações de saúde e, desta maneira, gradativamente impacta sobre os principais 

indicadores de saúde, mudando a qualidade de vida daquela comunidade” (BRASIL, 

Portaria/GM nº 1.708, de 

16 de agosto de 2013, Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 

VS), com a definição de suas diretrizes, financiamento, metodologia de adesão 

s de avaliação dos Estados, Distrito Federal e Municípios. O Programa tem 

como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde. 
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A quantificação do número de metas alcançadas, para cálculo de incentivo 

financeiro, será de acordo com a es

que leva em consideração critério 

critério, o município de Anapurus deverá atingir pelo menos 7 (sete) dos 14 

indicadores/metas para recebimento de 100% do

Programa. Ressalta-se que a avaliação ocorrerá anualmente.

 Segue abaixo a relação de indicadores e metas do PQA

 Indicador 1: Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao 

estimado, recebidos na base fe

ocorrência (meta: 90%)

 Indicador 2: Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc em 

relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês 

de ocorrência (Meta: 90%)

 Indicador 3: Proporção de Salas de Vacina com alimentação mensal no Sistema 

de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI

(meta: 80%) 

 Indicador 4: Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Básico da 

Criança com cobertura vacina

Pneumocócica 10

de um ano de idade, e Tríplice viral (1ª dose), em crianças com até um ano de 

idade. (Meta: 100% das vacinas selecionadas);

 Indicador 5: Percentual de amostras analisadas para o Residual de Agente 

Desinfetante em água para consumo humano 

combinado ou dióxido de cloro (meta: 75%);

 Indicador 6: Proporção de casos de doenças de notificação compulsória ime

nacional (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação (Meta: 80%)
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A quantificação do número de metas alcançadas, para cálculo de incentivo 

financeiro, será de acordo com a estratificação estabelecida pelo

que leva em consideração critério população, residente, em cada município. 

critério, o município de Anapurus deverá atingir pelo menos 7 (sete) dos 14 

indicadores/metas para recebimento de 100% dos recursos estabelecido pelo 

se que a avaliação ocorrerá anualmente. 

Segue abaixo a relação de indicadores e metas do PQA

Indicador 1: Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao 

estimado, recebidos na base federal em até 60 dias após o final do mês de 

ocorrência (meta: 90%) 

Indicador 2: Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc em 

relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês 

de ocorrência (Meta: 90%) 

ador 3: Proporção de Salas de Vacina com alimentação mensal no Sistema 

de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI

Indicador 4: Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Básico da 

Criança com cobertura vacinal preconizada – Pentavalente (3ª dose), 

Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose), em crianças menores 

de um ano de idade, e Tríplice viral (1ª dose), em crianças com até um ano de 

idade. (Meta: 100% das vacinas selecionadas); 

Percentual de amostras analisadas para o Residual de Agente 

Desinfetante em água para consumo humano - cloro residual livre, cloro residual 

combinado ou dióxido de cloro (meta: 75%); 

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória ime

nacional (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação (Meta: 80%)
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A quantificação do número de metas alcançadas, para cálculo de incentivo 

tratificação estabelecida pelo Ministério da Saúde 

em cada município. Por esse 

critério, o município de Anapurus deverá atingir pelo menos 7 (sete) dos 14 

s recursos estabelecido pelo 

Segue abaixo a relação de indicadores e metas do PQA-VS.  

Indicador 1: Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao 

deral em até 60 dias após o final do mês de 

Indicador 2: Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc em 

relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês 

ador 3: Proporção de Salas de Vacina com alimentação mensal no Sistema 

de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), por município 

Indicador 4: Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Básico da 

Pentavalente (3ª dose), 

valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose), em crianças menores 

de um ano de idade, e Tríplice viral (1ª dose), em crianças com até um ano de 

Percentual de amostras analisadas para o Residual de Agente 

cloro residual livre, cloro residual 

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata 

nacional (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação (Meta: 80%) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E

 

 

 Indicador 7: Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo 

oportuno (Meta: 70%);

 Indicador 8: Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de 

imóveis visitados para controle vetorial da dengue (Meta: 4 ciclos)

 Indicador 9: Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das coortes (Meta: 82);

 Indicador 10: Proporção de contatos examinados de casos novos de tuberc

pulmonar com confirmação laboratorial (Meta: 70%)

 Indicador 11: número de testes de sífilis por gestante (meta: 2 teste/gestante)

 Indicador 12: Número de testes de HIV realizado (Meta: ampliar em 15% em 

relação ao ano anterior)

 Indicador 13: Proporçã

notificações de agravos relacionados ao trabalho (Meta: 95%)

 Indicador 14: Proporção de notificações de violência interpessoal e 

autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida (meta: 

95%) 

 
A tabela abaixo demonstra o quantitativo de metas a serem alcançadas 

pelo município de Anapurus, levado em conta a estratificação populacional, e as 

metas/indicadores alcançados no período de 2017 a 2019.

 

Tabela 9 – Distribuição dos indicadores

Vigilância em Saúde (PQA-VS). Anapurus/MA, 2017 a 2019.
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Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo 

oportuno (Meta: 70%); 

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de 

s visitados para controle vetorial da dengue (Meta: 4 ciclos)

Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das coortes (Meta: 82); 

Proporção de contatos examinados de casos novos de tuberc

pulmonar com confirmação laboratorial (Meta: 70%) 

número de testes de sífilis por gestante (meta: 2 teste/gestante)

Número de testes de HIV realizado (Meta: ampliar em 15% em 

relação ao ano anterior) 

Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas 

notificações de agravos relacionados ao trabalho (Meta: 95%)

Proporção de notificações de violência interpessoal e 

autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida (meta: 

abela abaixo demonstra o quantitativo de metas a serem alcançadas 

pelo município de Anapurus, levado em conta a estratificação populacional, e as 

metas/indicadores alcançados no período de 2017 a 2019. 

Distribuição dos indicadores e metas alcançadas, do Programa de Qualificação das Ações de 

VS). Anapurus/MA, 2017 a 2019. 
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Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo 

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de 

s visitados para controle vetorial da dengue (Meta: 4 ciclos) 

Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase 

Proporção de contatos examinados de casos novos de tuberculose 

número de testes de sífilis por gestante (meta: 2 teste/gestante) 

Número de testes de HIV realizado (Meta: ampliar em 15% em 

o de preenchimento do campo “ocupação” nas 

notificações de agravos relacionados ao trabalho (Meta: 95%) 

Proporção de notificações de violência interpessoal e 

autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida (meta: 

abela abaixo demonstra o quantitativo de metas a serem alcançadas 

pelo município de Anapurus, levado em conta a estratificação populacional, e as 

çadas, do Programa de Qualificação das Ações de 
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Ano 
A Serem alcançados

2017 

2018 

2019 

Fonte: Ministério da Saúde 
 
 

3.2.1 Vigilância Epidemiológica

 

A Vigilância Epidemiológica 

sendo um “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e cond

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos”

A portaria de Consolidação 

a Lista Nacional de notificação de doen

serviços públicos e privados em todo o território nacional. Através das notificações 

permite a análise e interpretação dos dados notificados, a investigação epidemiológica 

e a tomada de decisões.

Segue abaixo, o

 

Tabela 10 – Distribuição dos agravos notificados 

Anapurus, 2017 a 2020.  
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Nº de indicadores/metas

A Serem alcançados Alcançados

07 

07 

07 

    Nota: 2020 ainda não 

Vigilância Epidemiológica 

Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei Federal nº 8080/90, 

“conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e cond

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos”. 

de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017, 

a Lista Nacional de notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 

serviços públicos e privados em todo o território nacional. Através das notificações 

permite a análise e interpretação dos dados notificados, a investigação epidemiológica 

e a tomada de decisões.  

Segue abaixo, os agravos notificados no período de 2017 e 2020.

Distribuição dos agravos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
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metas 

Alcançados 

05 

09 

07 

Nota: 2020 ainda não divulgado pelo MS 

pela Lei Federal nº 8080/90, como 

“conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

4, de 28 de setembro de 2017, define 

ças, agravos e eventos de saúde pública nos 

serviços públicos e privados em todo o território nacional. Através das notificações 

permite a análise e interpretação dos dados notificados, a investigação epidemiológica 

s agravos notificados no período de 2017 e 2020. 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação . 
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Agravo notificado

Acidente por animais peçonhentos

Acidente de trabalho grave

Acidente de trabalho por exp

Atendimento antirrábico humano

Dengue 

Febre chikungunya 

Hanseníase 

Hepatite virais 

Leishmaniose tegumentar

Leishmaniose visceral 

Sífilis em gestante 

Sífilis não especificada 

Tuberculose 

Violência interpessoal/autoprovocada

Fonte: SINAN/URS

 

Em 2020, os profissionais de saúde notificaram ainda 

de COVID, dos quais 872 (30%) foram confirmados, por critério laboratorial.

 

3.2.2 Vigilância Sanitária

 

A Lei Federal 8080/90, § 1º do Art. 6º define Vigilância Sanitária como um 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens 
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Agravo notificado 2017 

Acidente por animais peçonhentos 76 

Acidente de trabalho grave 01 

Acidente de trabalho por exp. a material biológico 01 

Atendimento antirrábico humano 111 

32 

08 

04 

06 

Leishmaniose tegumentar 08 

00 

01 

00 

02 

Violência interpessoal/autoprovocada 03 
/URS-Chapadinha/MA 

Em 2020, os profissionais de saúde notificaram ainda 

de COVID, dos quais 872 (30%) foram confirmados, por critério laboratorial.

Vigilância Sanitária 

A Lei Federal 8080/90, § 1º do Art. 6º define Vigilância Sanitária como um 

to de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens 
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2018 2019 2020 

120 75 51 

01 03 03 

00 00 00 

118 132 74 

44 52 7 

00 00 00 

00 02 01 

01 06 0 

16 14 10 

00 00 03 

01 01 02 

00 00 01 

06 01 02 

01 05 07 

Em 2020, os profissionais de saúde notificaram ainda 2.905 casos suspeitos 

de COVID, dos quais 872 (30%) foram confirmados, por critério laboratorial. 

A Lei Federal 8080/90, § 1º do Art. 6º define Vigilância Sanitária como um 

to de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens 
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de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de 

serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde

O município desenvolve

atividades educativas, cadastramento de estabelecimento, inspeção sanitária, 

atendimento de denúncias, entre outros.

 

Tabela 11 - Distribuição das ações de Vigilância Sanitária do município de 

de 2017 a 2020. 

Descrição

Atividade educativa para o setor regulado

Cadastro de estabelecimento sujeito à Vigilância Sanitária

Inspeção de estabelecimento sujeito à Vigilância Sanitária

Licenciamento de estabelecimento sujeito à Vig Sanitária

Atividade educativa para a população

Recebimento de denúncias/reclamações

Atendimento à denúncias/reclamações

Cadastro de serviço de alimentação

Inspeção sanitária de serviço de alimentação

Licenciamento sanitário de serviços de alimentação

Atividade educativa sobre a temática Dengue

Fonte: MS/DATASUS, 2021 

 

Em 2020 o serviço de vigilância sanitár

ações de inspeção, fiscalização e educação em sa

ações para garantir o cumprimento das normas sanitárias para prevenir a

novo Coronavírus. 
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umo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de 

serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

O município desenvolve atividades básicas dos serviços de vigilância, como 

atividades educativas, cadastramento de estabelecimento, inspeção sanitária, 

atendimento de denúncias, entre outros. 

Distribuição das ações de Vigilância Sanitária do município de 

Descrição 2017 

Atividade educativa para o setor regulado 00 

Cadastro de estabelecimento sujeito à Vigilância Sanitária 83 

Inspeção de estabelecimento sujeito à Vigilância Sanitária 66 

enciamento de estabelecimento sujeito à Vig Sanitária 24 

Atividade educativa para a população 04 

Recebimento de denúncias/reclamações 00 

Atendimento à denúncias/reclamações 00 

Cadastro de serviço de alimentação 32 

Inspeção sanitária de serviço de alimentação 32 

Licenciamento sanitário de serviços de alimentação 00 

Atividade educativa sobre a temática Dengue 00 

Em 2020 o serviço de vigilância sanitária elevou de forma significativa as 

ações de inspeção, fiscalização e educação em saúde. Trabalhou incansavelmente nas 

ações para garantir o cumprimento das normas sanitárias para prevenir a
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umo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de 

. 

ços de vigilância, como 

atividades educativas, cadastramento de estabelecimento, inspeção sanitária, 

Distribuição das ações de Vigilância Sanitária do município de Anapurus (MA), no período 

 2018 2019 2020 

41 23 43 

13 120 104 

107 159 509 

23 19 28 

13 24 1.842 

14 38 128 

14 33 121 

13 01 31 

31 76 62 

02 00 02 

02 00 02 

ia elevou de forma significativa as 

úde. Trabalhou incansavelmente nas 

ações para garantir o cumprimento das normas sanitárias para prevenir a infecção pelo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E

 

 

 

 Vigilância em saúde Ambiental e

 

O município de Anapurus dispõe na sua estrutura organizacional 

em saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador existe na região do CEREST regional, 

situado no município de Mata Roma que fica em torno de 06 km do município de 

Anapurus, todavia as equipes de saúde realizam orientações, processo de educação 

em saúde relacionado à saúde do trabalhador.

 
3.3 Assistência Especializada em Saúde

 
 

A Portaria Ministerial MS/SAS nª 1.496, de 14 de setembro de 2017,

remanejou o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta 

complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Maranhão, habilit

de Anapurus ao teto financeiro anual 

Fundo Municipal de Saúde 

setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) para ações de média 

complexidade, antes esse recurso esta sob gestão estadual. 

Os procedimentos de maior complexidade seguem os fluxos estabele

pelas pacutações PPI e Plano Region

referência o município de Chapadinha e São Luís.

 

3.3.1 Serviço Ambulatorial e Hospitalar
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Vigilância em saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador

O município de Anapurus dispõe na sua estrutura organizacional 

em saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador existe na região do CEREST regional, 

situado no município de Mata Roma que fica em torno de 06 km do município de 

napurus, todavia as equipes de saúde realizam orientações, processo de educação 

em saúde relacionado à saúde do trabalhador.  

 

Especializada em Saúde 

Portaria Ministerial MS/SAS nª 1.496, de 14 de setembro de 2017,

inanceiro anual referente à assistência de média e alta 

complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Maranhão, habilit

de Anapurus ao teto financeiro anual - de transferência do Fundo Nacional de Saúde ao 

Fundo Municipal de Saúde - no valor de R$ 341.750,95 (trezentos e quarenta e um mil, 

setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) para ações de média 

complexidade, antes esse recurso esta sob gestão estadual.  

Os procedimentos de maior complexidade seguem os fluxos estabele

pelas pacutações PPI e Plano Regional das Redes de Atenção à Saúde, tendo como 

referência o município de Chapadinha e São Luís. 

Serviço Ambulatorial e Hospitalar 
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Saúde do Trabalhador 

O município de Anapurus dispõe na sua estrutura organizacional a Vigilância 

em saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador existe na região do CEREST regional, 

situado no município de Mata Roma que fica em torno de 06 km do município de 

napurus, todavia as equipes de saúde realizam orientações, processo de educação 

Portaria Ministerial MS/SAS nª 1.496, de 14 de setembro de 2017, que 

inanceiro anual referente à assistência de média e alta 

complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Maranhão, habilitou o município 

de transferência do Fundo Nacional de Saúde ao 

valor de R$ 341.750,95 (trezentos e quarenta e um mil, 

setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) para ações de média 

Os procedimentos de maior complexidade seguem os fluxos estabelecidos 

al das Redes de Atenção à Saúde, tendo como 
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Os serviços ofertados em média complexidade/Urgência e Emergência, no 

município, estão em conformidade com a Resolução CIB/MA nº 43/2011, que dispõe 

sobre perfil mínimo das ações e serviços de saúde dos municípios do Maranhão. 

Anapurus dispõe de 01 (um) hospital

que atende urgência e emergência

hospitalar em clínica médica, obstétrica, 

eletrocardiograma, exames 

A gestão municipal reconhecer a necessidade de melhorar a estrutura d

Unidade Hospitalar, dos equipamentos e da oferta de serviços à população.

 

Tabela 12– Distribuição do quantitativo de leitos existentes no 

Anapurus, 2021. 

Descrição

Cirurgia Geral 

Clínica Geral 

Obstetrícia Clínica 

Pediatria Clínica 

Total 

Fonte: CNES/DATASUS, 2021

 

 

3.3.2 Tratamento Fora de Domicílio 

 

O município assegura os direitos do cidadão e os critérios estabelecidos na 

Portaria SAS/MS nº 55, de 24 de fevereiro de 1

Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde.
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Os serviços ofertados em média complexidade/Urgência e Emergência, no 

em conformidade com a Resolução CIB/MA nº 43/2011, que dispõe 

sobre perfil mínimo das ações e serviços de saúde dos municípios do Maranhão. 

dispõe de 01 (um) hospital geral – Hospital Municipal Madalena Monteles 

que atende urgência e emergência 24 horas, realiza procedimento

hospitalar em clínica médica, obstétrica, pediátrica e cirúrgica, 

exames laboratoriais menor complexidade. 

A gestão municipal reconhecer a necessidade de melhorar a estrutura d

Unidade Hospitalar, dos equipamentos e da oferta de serviços à população.

Distribuição do quantitativo de leitos existentes no Hospital Municipal Madalena Monteles. 

Descrição Quantidade de leitos SUS

, 2021 

Tratamento Fora de Domicílio - TFD   

O município assegura os direitos do cidadão e os critérios estabelecidos na 

Portaria SAS/MS nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a rotina do 

Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde. 
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Os serviços ofertados em média complexidade/Urgência e Emergência, no 

em conformidade com a Resolução CIB/MA nº 43/2011, que dispõe 

sobre perfil mínimo das ações e serviços de saúde dos municípios do Maranhão. 

Hospital Municipal Madalena Monteles - 

24 horas, realiza procedimentos básicos, internação 

pediátrica e cirúrgica, realiza 

A gestão municipal reconhecer a necessidade de melhorar a estrutura da 

Unidade Hospitalar, dos equipamentos e da oferta de serviços à população. 

Hospital Municipal Madalena Monteles. 

Quantidade de leitos SUS 

02 

05 

04 

05 

16 

O município assegura os direitos do cidadão e os critérios estabelecidos na 

999, que dispõe sobre a rotina do 
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As equipes de saúde identificam as necessidades dos pacientes ao 

atendimento especializado, sendo a demanda encaminhada para Secretaria 

de Saúde, Departamen

trâmites legais, como protocolo e referência

continuidade do cuidado.

O paciente formaliza o pedido junto a Assistente Social responsável pelo 

gerenciamento do cadastro e acompanhamento das pessoas que necessitam de ajuda 

de custo (TFD) para manter seu tratamento fora do domicílio apresentando os 

documentos pessoais e do tratamento necessários e obrigatórios. 

 

3.4 Assistência Farmacêutica

 

O município dispõe de uma

organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, com técnico farmacêutico 

responsável pelo controle, solicitação de compra e dispensação de medicamentos 

Unidades Básicas de Saúde e Hospitalar.

Para melhora

Unidade Básicas de Saúde conta com o serviço de dispensação de medicamentos 

básicos, conforme eleco municipal

 

 
4 REDES TEMÁTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE

 
 

A Portaria do Ministério da Saúde MS nº 4279, de 

estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, que tem como objetivo de 
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As equipes de saúde identificam as necessidades dos pacientes ao 

atendimento especializado, sendo a demanda encaminhada para Secretaria 

epartamento de marcação de consulta e exames/TFD, que segue os 

trâmites legais, como protocolo e referências pactuadas pela região/estado garantindo a 

. 

O paciente formaliza o pedido junto a Assistente Social responsável pelo 

cadastro e acompanhamento das pessoas que necessitam de ajuda 

de custo (TFD) para manter seu tratamento fora do domicílio apresentando os 

documentos pessoais e do tratamento necessários e obrigatórios. 

Assistência Farmacêutica 

O município dispõe de uma Assistência Farmacêutica inserida na estrutura 

organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, com técnico farmacêutico 

responsável pelo controle, solicitação de compra e dispensação de medicamentos 

Unidades Básicas de Saúde e Hospitalar. 

Para melhorar o acesso à população, principalmente da zona rural, as 

Unidade Básicas de Saúde conta com o serviço de dispensação de medicamentos 

básicos, conforme eleco municipal. 

REDES TEMÁTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE 

A Portaria do Ministério da Saúde MS nº 4279, de 30 de dezembro de 2010, 

estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, que tem como objetivo de promover a integração sistêmica, 
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As equipes de saúde identificam as necessidades dos pacientes ao 

atendimento especializado, sendo a demanda encaminhada para Secretaria Municipal 

to de marcação de consulta e exames/TFD, que segue os 

pactuadas pela região/estado garantindo a 

O paciente formaliza o pedido junto a Assistente Social responsável pelo 

cadastro e acompanhamento das pessoas que necessitam de ajuda 

de custo (TFD) para manter seu tratamento fora do domicílio apresentando os 

documentos pessoais e do tratamento necessários e obrigatórios.  

Assistência Farmacêutica inserida na estrutura 

organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, com técnico farmacêutico 

responsável pelo controle, solicitação de compra e dispensação de medicamentos às 

r o acesso à população, principalmente da zona rural, as 

Unidade Básicas de Saúde conta com o serviço de dispensação de medicamentos 

30 de dezembro de 2010, 

estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 

promover a integração sistêmica, 
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de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integr

qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do 

Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência 

econômica. 

O Ministério da Saúde define as Redes de Atenção 

“arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”, As RAS são compostas por:

 Rede de Atenção às Urgências

 Rede de Atenção à Saúde Materno

 Rede de Atenção Psicossocial

 Rede de Atenção as Doenças Crônicas

 Rede de Atenção às pessoas com Deficiências

 

4.1 Rede de Atenção às Urgências e Emergências

 

O Ministério da Saúde, por meio

2011, reformulou a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de 

Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de ampliar e 

qualificar o acesso humanizado e integral aos usuário

urgência/emergência.  

A Rede busca reorganizar a assistência e integralizar os seus componentes 

como: Atenção Básica, SAMU 192, Salas de Estabilização, Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA 24h) e as unidades hospitalares, tornando o atendim

mais rápido e eficaz e resolutivo.
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de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integr

qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do 

Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência 

O Ministério da Saúde define as Redes de Atenção 

anizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”, As RAS são compostas por:

Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

Rede de Atenção à Saúde Materno-Infantil (Rede Cegonha)

Rede de Atenção Psicossocial 

Rede de Atenção as Doenças Crônicas 

Rede de Atenção às pessoas com Deficiências 

Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria Nº 1600, de 07 de julho de 

2011, reformulou a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de 

Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de ampliar e 

qualificar o acesso humanizado e integral aos usuário

 

A Rede busca reorganizar a assistência e integralizar os seus componentes 

como: Atenção Básica, SAMU 192, Salas de Estabilização, Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA 24h) e as unidades hospitalares, tornando o atendim

mais rápido e eficaz e resolutivo. 
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de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de 

qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do 

Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência 

O Ministério da Saúde define as Redes de Atenção à Saúde (RAS) como 

anizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”, As RAS são compostas por: 

Infantil (Rede Cegonha) 

da Portaria Nº 1600, de 07 de julho de 

2011, reformulou a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de 

Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de ampliar e 

qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de 

A Rede busca reorganizar a assistência e integralizar os seus componentes 

como: Atenção Básica, SAMU 192, Salas de Estabilização, Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA 24h) e as unidades hospitalares, tornando o atendimento ainda 
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A Resolução CIR de Chapadinha nº 00

que foi revisada e aprovada pela CIR/Chapadinha através da Resolução nº 10/2021

aprovaram a reestruturação do Plano de Ação de Atenção às Urgên

Saúde de Chapadinha, a qual este município faz parte.

No desenho propositivo na Rede de Urgência definido pela Região de 

Saúde a ser implantado no município de Anapurus, contempla os seguintes 

componentes: 

 Componente Atenção Básica / Prom

Saúde - componente a ser desenvolvido por todos os municípios da Região, 

intensificando as ações de promoção e prevenção e cuidados a fim de diminuir as 

internações por causas sensíveis à atenção primária à saúde; realizar ca

educativas sobre diversas temáticas, entre elas sobre acidentes de trânsito e redução 

de violência; adequar as ambiências das unidades para atendimento qualificado e 

implantar o acolhimento com estratificação de risco e vulnerabilidade.

 Componente 

prestando assistência temporária e qualificada para a estabilização de pacientes em 

estado crítico, para posterior encaminhamento a outros pontos da Rede de Atenção à 

Saúde.  

 Componente SAMU 192 

192, de suporte básico (USB)

 

4.2 Rede Materno

 

A Portaria MS nº 1459, de 24 de junho de 2011, o Ministério da Saúde 

instituiu a Rede Cegonha, que 

mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada
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A Resolução CIR de Chapadinha nº 006/2017, de 21 de março de 2017, 

que foi revisada e aprovada pela CIR/Chapadinha através da Resolução nº 10/2021

aprovaram a reestruturação do Plano de Ação de Atenção às Urgên

Saúde de Chapadinha, a qual este município faz parte. 

No desenho propositivo na Rede de Urgência definido pela Região de 

Saúde a ser implantado no município de Anapurus, contempla os seguintes 

Componente Atenção Básica / Promoção, prevenção e Vigilância à 

componente a ser desenvolvido por todos os municípios da Região, 

intensificando as ações de promoção e prevenção e cuidados a fim de diminuir as 

internações por causas sensíveis à atenção primária à saúde; realizar ca

educativas sobre diversas temáticas, entre elas sobre acidentes de trânsito e redução 

de violência; adequar as ambiências das unidades para atendimento qualificado e 

implantar o acolhimento com estratificação de risco e vulnerabilidade.

Componente Sala de Estabilização – que tem como

prestando assistência temporária e qualificada para a estabilização de pacientes em 

estado crítico, para posterior encaminhamento a outros pontos da Rede de Atenção à 

Componente SAMU 192 – 01 (uma) base descent

(USB) 

Rede Materno-Infantil - Cegonha 

A Portaria MS nº 1459, de 24 de junho de 2011, o Ministério da Saúde 

instituiu a Rede Cegonha, que consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à 

ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada
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6/2017, de 21 de março de 2017, 

que foi revisada e aprovada pela CIR/Chapadinha através da Resolução nº 10/2021 

aprovaram a reestruturação do Plano de Ação de Atenção às Urgências da Região de 

No desenho propositivo na Rede de Urgência definido pela Região de 

Saúde a ser implantado no município de Anapurus, contempla os seguintes 

oção, prevenção e Vigilância à 

componente a ser desenvolvido por todos os municípios da Região, 

intensificando as ações de promoção e prevenção e cuidados a fim de diminuir as 

internações por causas sensíveis à atenção primária à saúde; realizar campanhas 

educativas sobre diversas temáticas, entre elas sobre acidentes de trânsito e redução 

de violência; adequar as ambiências das unidades para atendimento qualificado e 

implantar o acolhimento com estratificação de risco e vulnerabilidade. 

que tem como objetivo 

prestando assistência temporária e qualificada para a estabilização de pacientes em 

estado crítico, para posterior encaminhamento a outros pontos da Rede de Atenção à 

descentralizada do SAMU 

A Portaria MS nº 1459, de 24 de junho de 2011, o Ministério da Saúde 

consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à 

ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao 
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parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e ao desenvolvimento saudáveis.

A 7ª Região de Saúde elaborou o Plano de Ação Regional da Rede 

Materno Infantil / Rede Cegonha, o qual foi aprovado através da Resolução 

CIR/Chapadinha nº 04, de 21 d

CIR nº 12/2021 

A propositiva do Plano da Rede Cegonha para o município de Anapurus/MA 

é: 

 Componente Pré

- Assegurar consulta pré

ao parto. 

- Testagem rápida 

Básicas de Saúde (teste rápido de gravidez, 

- Exames no pré

próprio município e/ou referenciadas para Chapadinha/MA.

- Assistência Farmacêutica 

que todos os municípios garantirão a oferta de medicamentos essenciais pa

assistência pré-natal de acordo a lista de medicamentos do Ministério da Saúde e 

Secretaria de Estado da Saúde.

- Ambulatório Especializado para o Pré

município de Chapadinha.

- Pré-natal de Alto Risco 

risco é referenciada para a Maternidade Marly Sarney 

proposta é que futuramente a referência seja a Maternidade Adélia Mendes, no 

município de Itapecuru-

Chapadinha. 
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parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. 

A 7ª Região de Saúde elaborou o Plano de Ação Regional da Rede 

o Infantil / Rede Cegonha, o qual foi aprovado através da Resolução 

CIR/Chapadinha nº 04, de 21 de março de 2017, revisada e aprovada pela Resolução 

A propositiva do Plano da Rede Cegonha para o município de Anapurus/MA 

Componente Pré-natal 

Assegurar consulta pré-natal, exame, vacina, visita domiciliar e vinculação 

Testagem rápida – descentralização dos testes rápidos a todas as Unidades 

Básicas de Saúde (teste rápido de gravidez, HIV, Sífilis Hepatite B e C).

Exames no pré-natal - os exames básicos deverão ser realizado pelo 

próprio município e/ou referenciadas para Chapadinha/MA. 

Assistência Farmacêutica - foi acordada em reunião da CIR/Chapadinha, 

que todos os municípios garantirão a oferta de medicamentos essenciais pa

natal de acordo a lista de medicamentos do Ministério da Saúde e 

Secretaria de Estado da Saúde. 

Ambulatório Especializado para o Pré-natal, tendo como referência o 

município de Chapadinha. 

natal de Alto Risco - atualmente toda a demanda em pré

risco é referenciada para a Maternidade Marly Sarney – em São Luís (MA) 

proposta é que futuramente a referência seja a Maternidade Adélia Mendes, no 

-Mirim, devido a proximidade da maternidade 
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parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao 

A 7ª Região de Saúde elaborou o Plano de Ação Regional da Rede 

o Infantil / Rede Cegonha, o qual foi aprovado através da Resolução 

e março de 2017, revisada e aprovada pela Resolução 

A propositiva do Plano da Rede Cegonha para o município de Anapurus/MA 

natal, exame, vacina, visita domiciliar e vinculação 

descentralização dos testes rápidos a todas as Unidades 

HIV, Sífilis Hepatite B e C). 

os exames básicos deverão ser realizado pelo 

foi acordada em reunião da CIR/Chapadinha, 

que todos os municípios garantirão a oferta de medicamentos essenciais para a 

natal de acordo a lista de medicamentos do Ministério da Saúde e 

natal, tendo como referência o 

a demanda em pré-natal de alto 

em São Luís (MA) – porém a 

proposta é que futuramente a referência seja a Maternidade Adélia Mendes, no 

Mirim, devido a proximidade da maternidade à Região de 
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 Componente Parto e Nascimento

Os partos de risco habitual deverão ser na Unidade Mista Madalena 

Monteles (1ª vinculação) e tendo como 2ª vinculação a maternidade do município de 

Chapadinha, enquanto que o parto de alto risco deverá 

Sarney, em São Luís/MA.

Assim como o pré

direcionamento, atualmente a referência 

Luís/MA, e futuramente a Maternidade Adélia Mendes, em

 

 Componente Puerpério e Atenção à Saúde da Criança

- Descentralização da coleta do teste do pezinho a todas as Unidades 

Básicas e realização, no município, das demais triagens neonatais, como: teste do 

olhinho, coraçãozinho e orelhinha.

- Implantação da estratégia e Iniciativa Hospital Amigo da Criança

- Implementar a Rede Amamenta e Alimenta Brasil nas Unidades Básicas de 

Saúde. 

 Componente logístico, transporte e regulação

Responsabilidade do município pela garantia do transporte sanitári

gestante e ajuda de custo às gestantes, de acordo com a legislação do TFD, as 

Unidades de Saúde de referência.

 

4.3 Rede de Atenção Psicossocial

 

Instituída pela Portaria nº. 3.088 de 23/12/2011 e consiste numa rede 

articulada e humanizada voltada à integ
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Componente Parto e Nascimento 

Os partos de risco habitual deverão ser na Unidade Mista Madalena 

Monteles (1ª vinculação) e tendo como 2ª vinculação a maternidade do município de 

Chapadinha, enquanto que o parto de alto risco deverá ser na Maternidade Marly 

Sarney, em São Luís/MA. 

Assim como o pré-natal de alto risco, o parto de alto risco seguirá o mesmo 

direcionamento, atualmente a referência é a Maternidade Marly Sarney, em São 

Luís/MA, e futuramente a Maternidade Adélia Mendes, em Itapecuru

Componente Puerpério e Atenção à Saúde da Criança

Descentralização da coleta do teste do pezinho a todas as Unidades 

Básicas e realização, no município, das demais triagens neonatais, como: teste do 

olhinho, coraçãozinho e orelhinha. 

Implantação da estratégia e Iniciativa Hospital Amigo da Criança

Implementar a Rede Amamenta e Alimenta Brasil nas Unidades Básicas de 

Componente logístico, transporte e regulação

Responsabilidade do município pela garantia do transporte sanitári

gestante e ajuda de custo às gestantes, de acordo com a legislação do TFD, as 

Unidades de Saúde de referência. 

Rede de Atenção Psicossocial 

Instituída pela Portaria nº. 3.088 de 23/12/2011 e consiste numa rede 

articulada e humanizada voltada à integralidade do atendimento e garantia da 
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Os partos de risco habitual deverão ser na Unidade Mista Madalena 

Monteles (1ª vinculação) e tendo como 2ª vinculação a maternidade do município de 

ser na Maternidade Marly 

natal de alto risco, o parto de alto risco seguirá o mesmo 

é a Maternidade Marly Sarney, em São 

Itapecuru-Mirim. 

Componente Puerpério e Atenção à Saúde da Criança 

Descentralização da coleta do teste do pezinho a todas as Unidades 

Básicas e realização, no município, das demais triagens neonatais, como: teste do 

Implantação da estratégia e Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

Implementar a Rede Amamenta e Alimenta Brasil nas Unidades Básicas de 

Componente logístico, transporte e regulação 

Responsabilidade do município pela garantia do transporte sanitário da 

gestante e ajuda de custo às gestantes, de acordo com a legislação do TFD, as 

Instituída pela Portaria nº. 3.088 de 23/12/2011 e consiste numa rede 

ralidade do atendimento e garantia da 
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reabilitação psicossocial às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é formada pelos seguintes pontos 

de atenção: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas diferentes 

modalidades- CAPS I, CAPS, II, CAPS II, CAPS AD, CAPS AD III, CAPS IJ 

Residencial Terapêutico (SRT), Unidade de Acolhimento (adulto e infanto

Enfermarias Especializada

Atenção Básica, Urgência e Emergência, Comunidades Terapêuticas, Ambulatório 

Multiprofissional de Saúde Mental.

O Plano de Ação Regional de Atenção Psicossocial da Região de Saúde de 

Chapadinha, revisado e aprovado pela CIR/Chapadinha, por meio da Resolução nº 

14/2021, define que município de Anapurus será responsável pela

- Promoção e prevenção e acompanhamento em nível da atenção básica 

das doenças psíquicas, e atendimento no pronto socorro para o

emergência; 

- Implantação do CAPS I

- Implantar 01 (uma) equipe Multiprofossional de Atenção Especializada em 

Saúde Mental, tipo 2 (AMENT

Os demais serviços serão referenciados para outros pontos d

pertencente na Região, com

 

4.4 Rede de Atenção às Doenças Crônicas

 

 O Ministério da Saúde considera doenças crônicas como “

apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam 
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reabilitação psicossocial às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é formada pelos seguintes pontos 

atenção: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas diferentes 

CAPS I, CAPS, II, CAPS II, CAPS AD, CAPS AD III, CAPS IJ 

Residencial Terapêutico (SRT), Unidade de Acolhimento (adulto e infanto

Enfermarias Especializadas em Hospital Geral, Hospital Psiquiátrico, Hospital

Atenção Básica, Urgência e Emergência, Comunidades Terapêuticas, Ambulatório 

Multiprofissional de Saúde Mental. 

O Plano de Ação Regional de Atenção Psicossocial da Região de Saúde de 

isado e aprovado pela CIR/Chapadinha, por meio da Resolução nº 

define que município de Anapurus será responsável pela

romoção e prevenção e acompanhamento em nível da atenção básica 

das doenças psíquicas, e atendimento no pronto socorro para o

Implantação do CAPS I; 

Implantar 01 (uma) equipe Multiprofossional de Atenção Especializada em 

, tipo 2 (AMENT, tipo 2) . 

s demais serviços serão referenciados para outros pontos d

pertencente na Região, como primeira referência o município de Chapadinha/MA.

Rede de Atenção às Doenças Crônicas 

O Ministério da Saúde considera doenças crônicas como “

apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam 
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reabilitação psicossocial às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é formada pelos seguintes pontos 

atenção: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas diferentes 

CAPS I, CAPS, II, CAPS II, CAPS AD, CAPS AD III, CAPS IJ -, Serviço 

Residencial Terapêutico (SRT), Unidade de Acolhimento (adulto e infanto-juvenil), 

s em Hospital Geral, Hospital Psiquiátrico, Hospital-Dia, 

Atenção Básica, Urgência e Emergência, Comunidades Terapêuticas, Ambulatório 

O Plano de Ação Regional de Atenção Psicossocial da Região de Saúde de 

isado e aprovado pela CIR/Chapadinha, por meio da Resolução nº 

define que município de Anapurus será responsável pela: 

romoção e prevenção e acompanhamento em nível da atenção básica 

das doenças psíquicas, e atendimento no pronto socorro para os casos de 

Implantar 01 (uma) equipe Multiprofossional de Atenção Especializada em 

s demais serviços serão referenciados para outros pontos de Atenção 

o primeira referência o município de Chapadinha/MA. 

O Ministério da Saúde considera doenças crônicas como “as doenças que 

apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam 
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múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um 

processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura”.

A resolução CIR/Chapadinha nº 05/2017

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas da Re

Chapadinha/MA. Tal Plano foi revisado e aprovado pela Comissão Intergestão Regiona, 

por meio da Resolução CIR/Chapadinha nº 11/2021

Anapurus será responsável

- Ações da Atenção Básica à Saúde que deverá ser a ord

coordenadora do cuidado, com a responsabilidade de realizar o cuidado integral e 

contínuo da população que está sob sua responsabilidade e de ser a porta de entrada 

prioritária para organização do cuidado. 

- No âmbito da Atenção Básica, desenvol

tabagismo 

- Desenvolver ações voltadas à prevenção das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis; 

- Implantar o Centro de Especialidades Odontológica (CEO), tipo 1

Deverá ainda, assegurar o apoio logístico e regulação/TFD dos ca

encaminhados à atenção especializada, tais como: 

Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama (SDM), o Serviço de Referência para 

Diagnóstico, Tratamento de Lesões Precursoras d

Tratamento de Pessoas com Doença Renal Crônica 

especializado da obesidade

 

4.5 Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
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usas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um 

processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura”.

A resolução CIR/Chapadinha nº 05/2017 aprovou o Plano de Ação da Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas da Re

. Tal Plano foi revisado e aprovado pela Comissão Intergestão Regiona, 

por meio da Resolução CIR/Chapadinha nº 11/2021. No Plano, o município de 

Anapurus será responsável: 

ções da Atenção Básica à Saúde que deverá ser a ord

coordenadora do cuidado, com a responsabilidade de realizar o cuidado integral e 

contínuo da população que está sob sua responsabilidade e de ser a porta de entrada 

prioritária para organização do cuidado.  

No âmbito da Atenção Básica, desenvolver ações vo

Desenvolver ações voltadas à prevenção das Doenças Crônicas não 

Implantar o Centro de Especialidades Odontológica (CEO), tipo 1

Deverá ainda, assegurar o apoio logístico e regulação/TFD dos ca

encaminhados à atenção especializada, tais como: Serviços de Referência para 

Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama (SDM), o Serviço de Referência para 

Diagnóstico, Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo de Útero (SRC),

Pessoas com Doença Renal Crônica – DRC (hemodiálise)

especializado da obesidade, entre outros. 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
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usas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um 

processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura”. 

o Plano de Ação da Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas da Região de Saúde de 

. Tal Plano foi revisado e aprovado pela Comissão Intergestão Regiona, 

. No Plano, o município de 

ções da Atenção Básica à Saúde que deverá ser a ordenadora e 

coordenadora do cuidado, com a responsabilidade de realizar o cuidado integral e 

contínuo da população que está sob sua responsabilidade e de ser a porta de entrada 

ver ações voltadas ao controle do 

Desenvolver ações voltadas à prevenção das Doenças Crônicas não 

Implantar o Centro de Especialidades Odontológica (CEO), tipo 1 

Deverá ainda, assegurar o apoio logístico e regulação/TFD dos casos 

Serviços de Referência para 

Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama (SDM), o Serviço de Referência para 

o Câncer do Colo de Útero (SRC), o 

DRC (hemodiálise), tratamento 
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Instituída pela Portaria MS nº 793, de 24 de abril de 2012, a Rede estabelece 

a ampliação e articulação d

temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou estável; intermitente ou 

contínua, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Rede tem como organização os 

I - Atenção B

que contará com os serviços do NASF e atenção odontológica

II- Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, 

Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências; e

III- Atenção Hospita

O Plano Regional de Cuidados às Pessoas com Deficiência da Região de 

Saúde de Chapadinha, elaborado em 2017, 

– Resolução nº 13/2021, 

deverá realizar as ações que incumbem à Atenção Básica e atendimento de Urgência e 

Emergência. Enquanto que a Atenção Especializada em Reabilitação física, 

mental/intelectual, visual e auditiva será referenciado para o município de Chapadinha. 

O Plano prevê

da Saúde para o CER tipo II (Centro Especializado em Reabilitação) 

e intelectual – esse podendo ser articulado a terceirização dos serviços da APAE 

existente no município. 

 

5 GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

O Sistema de 

Municipal, habilitado por meio da 
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Instituída pela Portaria MS nº 793, de 24 de abril de 2012, a Rede estabelece 

ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência 

temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou estável; intermitente ou 

contínua, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Rede tem como organização os seguintes componentes:

Atenção Básica, como ponto de atenção as Unidade Básicas de Saúde 

que contará com os serviços do NASF e atenção odontológica 

Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, 

Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências; e 

Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência.

O Plano Regional de Cuidados às Pessoas com Deficiência da Região de 

Saúde de Chapadinha, elaborado em 2017, revisado e aprovado pela CIR/Chapadinha 

Resolução nº 13/2021, define as atribuições do município de Anapurus, ent

deverá realizar as ações que incumbem à Atenção Básica e atendimento de Urgência e 

Emergência. Enquanto que a Atenção Especializada em Reabilitação física, 

mental/intelectual, visual e auditiva será referenciado para o município de Chapadinha. 

prevê que o município desenvolva e solicite habilitação do Ministério 

da Saúde para o CER tipo II (Centro Especializado em Reabilitação) 

esse podendo ser articulado a terceirização dos serviços da APAE 

 
GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE  

istema de Saúde do município de Anapurus (MA) 

, habilitado por meio da Portaria MS/SAS nº 1.496, de 14 de setembro de 
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Instituída pela Portaria MS nº 793, de 24 de abril de 2012, a Rede estabelece 

e pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência 

temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou estável; intermitente ou 

seguintes componentes: 

ásica, como ponto de atenção as Unidade Básicas de Saúde 

Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, 

lar e de Urgência e Emergência. 

O Plano Regional de Cuidados às Pessoas com Deficiência da Região de 

revisado e aprovado pela CIR/Chapadinha 

define as atribuições do município de Anapurus, entre as quais 

deverá realizar as ações que incumbem à Atenção Básica e atendimento de Urgência e 

Emergência. Enquanto que a Atenção Especializada em Reabilitação física, 

mental/intelectual, visual e auditiva será referenciado para o município de Chapadinha.  

que o município desenvolva e solicite habilitação do Ministério 

da Saúde para o CER tipo II (Centro Especializado em Reabilitação) – reabilitação física 

esse podendo ser articulado a terceirização dos serviços da APAE 

Anapurus (MA) está sob Gestão 

Portaria MS/SAS nº 1.496, de 14 de setembro de 
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2017 define o limite financeiro sob gestão municipal

e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial.

Pelo Plano Diretor de Regionalização do Estado do Maranhão, Resolução 

CIB nº 44 e 46/2011, o município de 

tendo referência em micror

Luís/MA.  

 Assegura aos munícipes os serviços da Atenção Básica em Saúde e de 

média complexidade, de acordo com as responsabilidades atribuídas nas pactuações 

regional/estadual. A gestão municipal tem com

SUS: universalidade, integralidade, equidade, regionalização, hierarquização, 

descentralização, comando único e participação popular. G

ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, por m

contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e do trabalho, englobando 

atividades de promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e agravos; ações de 

assistência, assegurando o acesso ao atendimento das urgências/emer

assumindo integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços existente no 

município. 

 

5.1 Capacidade Instalada

 

O município possui uma Central de Gestão em Saúde, que sedia os 

Departamentos de saúde, como: Coordenação de Atenção Básica, Vigil

Epidemiológica, Sanitária, Central de Marcação de Consulta e Exames, Tratamento 

Fora de Domicílio e Assistência Farmacêutica. A divisão de Controle de Endemias fica 
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define o limite financeiro sob gestão municipal referente à Assistência de Média 

e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial. 

Pelo Plano Diretor de Regionalização do Estado do Maranhão, Resolução 

CIB nº 44 e 46/2011, o município de Anapurus/MA pertence a 7ª Região de Saúde, 

tendo referência em microrregião o município de Chapadinha e Macrorregião São 

Assegura aos munícipes os serviços da Atenção Básica em Saúde e de 

média complexidade, de acordo com as responsabilidades atribuídas nas pactuações 

regional/estadual. A gestão municipal tem como prioridade seguir os 

SUS: universalidade, integralidade, equidade, regionalização, hierarquização, 

descentralização, comando único e participação popular. Garante a integralidade das 

ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, por meio da abordagem integral e 

contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e do trabalho, englobando 

atividades de promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e agravos; ações de 

assistência, assegurando o acesso ao atendimento das urgências/emer

assumindo integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços existente no 

Capacidade Instalada 

O município possui uma Central de Gestão em Saúde, que sedia os 

Departamentos de saúde, como: Coordenação de Atenção Básica, Vigil

Epidemiológica, Sanitária, Central de Marcação de Consulta e Exames, Tratamento 

Fora de Domicílio e Assistência Farmacêutica. A divisão de Controle de Endemias fica 
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referente à Assistência de Média 

Pelo Plano Diretor de Regionalização do Estado do Maranhão, Resolução 

/MA pertence a 7ª Região de Saúde, 

município de Chapadinha e Macrorregião São 

Assegura aos munícipes os serviços da Atenção Básica em Saúde e de 

média complexidade, de acordo com as responsabilidades atribuídas nas pactuações 

o prioridade seguir os princípios do 

SUS: universalidade, integralidade, equidade, regionalização, hierarquização, 

arante a integralidade das 

eio da abordagem integral e 

contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e do trabalho, englobando 

atividades de promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e agravos; ações de 

assistência, assegurando o acesso ao atendimento das urgências/emergências, 

assumindo integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços existente no 

O município possui uma Central de Gestão em Saúde, que sedia os 

Departamentos de saúde, como: Coordenação de Atenção Básica, Vigilância 

Epidemiológica, Sanitária, Central de Marcação de Consulta e Exames, Tratamento 

Fora de Domicílio e Assistência Farmacêutica. A divisão de Controle de Endemias fica 
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localizada num prédio fora das dependências da Secretaria Municipal de Saúde. 

Possui, ainda, 06 (seis) Unidades Básicas de Saúde e 01 (um) Hospital Geral.

O Centro de Especialidade, APAE de Anapurus, encontra

Dupla (Estadual e Municipal).

 

Tabela 13 – Estabelecimentos

Descriçã

Centro de Saúde/Unidade Básica

Hospital Geral 

Clínica/Centro de Especialidade

Farmácia 

Central de Gestão em Saúde

Fonte: CNES/DATASUS, 2021.

 

5.2 Recursos Humanos

O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde possui registro de 1

profissionais/trabalhadores da saúde. De acordo com o SIOPS (2020) a participação 

das despesas com pessoal na despesa total com saúde atingiu um percentual de 

51,43%. 

 

5.3 Educação Permanente

 

A gestão municipal assegura a participação dos profissionais de 

capacitações promovidas pelo Ministério da Saúde/Estado e realiza 

treinamentos/capacitações em educação permanente com os servidores.
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localizada num prédio fora das dependências da Secretaria Municipal de Saúde. 

ainda, 06 (seis) Unidades Básicas de Saúde e 01 (um) Hospital Geral.

O Centro de Especialidade, APAE de Anapurus, encontra

Dupla (Estadual e Municipal). 

Estabelecimentos de Saúde sob gestão municipal. Anapurus/MA, 2021.

Descrição Total

Centro de Saúde/Unidade Básica 

Clínica/Centro de Especialidade 

Central de Gestão em Saúde 

, 2021. 

Recursos Humanos 

O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde possui registro de 1

profissionais/trabalhadores da saúde. De acordo com o SIOPS (2020) a participação 

das despesas com pessoal na despesa total com saúde atingiu um percentual de 

Educação Permanente 

A gestão municipal assegura a participação dos profissionais de 

capacitações promovidas pelo Ministério da Saúde/Estado e realiza 

treinamentos/capacitações em educação permanente com os servidores.
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localizada num prédio fora das dependências da Secretaria Municipal de Saúde. 

ainda, 06 (seis) Unidades Básicas de Saúde e 01 (um) Hospital Geral. 

O Centro de Especialidade, APAE de Anapurus, encontra-se sob gestão 

Anapurus/MA, 2021. 

Total 

06 

01 

01 

01 

01 

O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde possui registro de 144 

profissionais/trabalhadores da saúde. De acordo com o SIOPS (2020) a participação 

das despesas com pessoal na despesa total com saúde atingiu um percentual de 

A gestão municipal assegura a participação dos profissionais de saúde nas 

capacitações promovidas pelo Ministério da Saúde/Estado e realiza 

treinamentos/capacitações em educação permanente com os servidores. 
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5.4 Fundo Municipal de Saúde

 

A Lei Municipal nº 131, de 25 de junho de 2010 criou o Fundo Municipal de 

Saúde, inscrito sob o CNPJ nº 11.927. 361/0001

de despesas a Secretária Municipal de Saúde.

O banco de referência para recebimentos dos recursos previstos por Lei e 

demais normatizações é da agência do Banco do Brasil do município 

O financiamento do Sistema Único de Saúde/SUS está previsto em Lei, tanto 

na Constituição Federal, quanto na Lei Orgânica da Saúde, que reúne as Leis Federais 

nº 8.080 e 8.142, de 1990.  

De forma geral, a Lei prevê as fontes de financiament

serem gastos em saúde e, inclusive, a forma de decisão e repasse dos recursos entre 

as esferas de governo.   

Como determina a Lei nº 8080/90, os recursos financeiros do SUS, são 

depositados em contas específicas (Fundo Municipal de Saúd

fiscalização dos Conselhos de 

Alimentação dos dados sobre receita e despesa da Área da Saúde vem 

sendo feita pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio

 

 
5.5 Conselho Municipal de Saúde
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Fundo Municipal de Saúde 

A Lei Municipal nº 131, de 25 de junho de 2010 criou o Fundo Municipal de 

crito sob o CNPJ nº 11.927. 361/0001-02; possui como gestora/ordenadora 

de despesas a Secretária Municipal de Saúde. 

O banco de referência para recebimentos dos recursos previstos por Lei e 

demais normatizações é da agência do Banco do Brasil do município 

O financiamento do Sistema Único de Saúde/SUS está previsto em Lei, tanto 

na Constituição Federal, quanto na Lei Orgânica da Saúde, que reúne as Leis Federais 

nº 8.080 e 8.142, de 1990.   

De forma geral, a Lei prevê as fontes de financiament

serem gastos em saúde e, inclusive, a forma de decisão e repasse dos recursos entre 

 

Como determina a Lei nº 8080/90, os recursos financeiros do SUS, são 

depositados em contas específicas (Fundo Municipal de Saúd

fiscalização dos Conselhos de  

Alimentação dos dados sobre receita e despesa da Área da Saúde vem 

sendo feita pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do SIOPS.

Conselho Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
 
 

62 

A Lei Municipal nº 131, de 25 de junho de 2010 criou o Fundo Municipal de 

02; possui como gestora/ordenadora 

O banco de referência para recebimentos dos recursos previstos por Lei e 

demais normatizações é da agência do Banco do Brasil do município de Chapadinha. 

O financiamento do Sistema Único de Saúde/SUS está previsto em Lei, tanto 

na Constituição Federal, quanto na Lei Orgânica da Saúde, que reúne as Leis Federais 

De forma geral, a Lei prevê as fontes de financiamento, os percentuais a 

serem gastos em saúde e, inclusive, a forma de decisão e repasse dos recursos entre 

Como determina a Lei nº 8080/90, os recursos financeiros do SUS, são 

depositados em contas específicas (Fundo Municipal de Saúde) e movimentos sob 

Alimentação dos dados sobre receita e despesa da Área da Saúde vem 

sendo feita pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, em 

do SIOPS. 
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O Controle Social é um dos princípios organizativos do SUS, 

regulamentado pela Lei nº

Municipal de Saúde e pelas Conferências Municipais de Saúde

O Conselho de Saúde

colegiado composto por representantes do governo, por prestadores de serviços, por 

profissionais de saúde e usuários, que atuam na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política 

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Constitui

controle e participação social, cuja funçã

Política Municipal de Saúde, na perspectiva de contribuir com o processo de 

consolidação do Sistema Único de Saúde como Política de Estado, a partir da 

proposição e construção de um modelo de gestão participativa

O Conselho Municipal de Saúde de 

Municipal nº 274/2010, organizado de 

de trabalhadores e 25% de prestadores de serviço e gestores. 

de Saúde titular (sendo 06 usuários, 03 trabalhadores e 03 gestores) e 12 suplentes.

 

6 DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DO PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS PARA 2022 A 2025

 

Após a análise situacional de Saúde do Município de Anapurus e as 

propostas de populares e de governo

Objetivos, Metas e Indicadores de Saúde a serem trabalhadas no período de 2022 a

2025.   
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O Controle Social é um dos princípios organizativos do SUS, 

regulamentado pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, exercido pelo Conselho 

pelas Conferências Municipais de Saúde.

o de Saúde, de caráter permanente e deliberativo

colegiado composto por representantes do governo, por prestadores de serviços, por 

profissionais de saúde e usuários, que atuam na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Constitui

controle e participação social, cuja função é avaliar, controlar, propor e formular a 

Política Municipal de Saúde, na perspectiva de contribuir com o processo de 

consolidação do Sistema Único de Saúde como Política de Estado, a partir da 

proposição e construção de um modelo de gestão participativa e democrática. 

O Conselho Municipal de Saúde de Anapurus (MA)

274/2010, organizado de forma paritária, ou seja, 

de trabalhadores e 25% de prestadores de serviço e gestores. 

aúde titular (sendo 06 usuários, 03 trabalhadores e 03 gestores) e 12 suplentes.

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DO PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS PARA 2022 A 2025

Após a análise situacional de Saúde do Município de Anapurus e as 

as de populares e de governo foram formuladas as seguintes

, Metas e Indicadores de Saúde a serem trabalhadas no período de 2022 a
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O Controle Social é um dos princípios organizativos do SUS, 

exercido pelo Conselho 

. 

de caráter permanente e deliberativo, é um órgão 

colegiado composto por representantes do governo, por prestadores de serviços, por 

profissionais de saúde e usuários, que atuam na formulação de estratégias e no 

de saúde na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Constitui-se um espaço de 

o é avaliar, controlar, propor e formular a 

Política Municipal de Saúde, na perspectiva de contribuir com o processo de 

consolidação do Sistema Único de Saúde como Política de Estado, a partir da 

e democrática.  

Anapurus (MA) foi criado pela Lei 

, 50% de usuários, 25% 

de trabalhadores e 25% de prestadores de serviço e gestores. Possui 12 conselheiros 

aúde titular (sendo 06 usuários, 03 trabalhadores e 03 gestores) e 12 suplentes. 

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DO PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS PARA 2022 A 2025 

Após a análise situacional de Saúde do Município de Anapurus e as 

formuladas as seguintes Diretrizes, 

, Metas e Indicadores de Saúde a serem trabalhadas no período de 2022 a 
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Diretriz 1 -.Garantir o acesso da população às ações e serviços de saúde como direito fundame

atendimento das necessidades de saúde, mediante o aprimoramento da política de atenção primária,  atenção 

especializada e acesso a medicamentos básicos e essenciais, no âmbito do SUS.

Objetivo 1 – Assegurar o acesso da população aos serviços da Ate

resolutivo 

Descrição 

 

Garantir a cobertura populacional estimada pela equipes 

de atenção básica 

Ampliar a cobertura populacional estimada de Saúde Bucal 

na Atenção Básica, com implantação de eSB e instalação 

físicas das equipes 

Manter o laboratório de prótese dentária em funcionamento 

Ampliar o percentual de cobertura de acompanhamento 

das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 

Família (PBF). 

Desenvolver as ações pactuadas no PSE 
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Garantir o acesso da população às ações e serviços de saúde como direito fundame

atendimento das necessidades de saúde, mediante o aprimoramento da política de atenção primária,  atenção 

especializada e acesso a medicamentos básicos e essenciais, no âmbito do SUS. 

Assegurar o acesso da população aos serviços da Atenção Primária em saúde, com atendimento eficaz e 

Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2025 Valor Ano 
Und.  

medida 

Cobertura populacional estimada 

pelas equipes de Atenção Básica. 

100,0 2020 Percentual 100,0 

Cobertura populacional estimada 

de Saúde Bucal na Atenção 

Básica 

67,1 2020 Propoção >90,0 

Nº de serviço funcionando 1 2020 Número 01 

%l de beneficiários acompanhado 

no PBF, condicionalidade da 

saúde 

85,04 2019 Percentual 92,0 

Percentual de ações 

desenvolvidas 

  Percentual 100,0 

0 

Garantir o acesso da população às ações e serviços de saúde como direito fundamental ao 

atendimento das necessidades de saúde, mediante o aprimoramento da política de atenção primária,  atenção 

nção Primária em saúde, com atendimento eficaz e 

Meta 

Plano 

2022/ 

 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

 100, 100,0 100,0 100,0 

 70,0 80,0 >90,0 >90,0 

01 01 01 01 

 88,0 90,0 90,0 92,0 

 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Desenvolver ações da Estratégia Nacional de Prevenção e 

Atenção à Obesidade Infantil (Programa Proteja) 

Realizar manutenção predial corretiva e preventiva em 

100% Unidades Básicas de Saúde e pontos de apoio, de 

acordo com as necessidades. 

Garantir manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos básicas da UBS 

Ampliar a UBS Isaac  Monteles 

Assegurar investimentos na APS garantindo aquisições 

e/ou reposição de equipamentos, mobílias e materiais 

necessários ao funcionamento de 100% das UBS, acordo 

com manual de estruturação de UBS do Ministério da 

Saúde 

Assegurar a média/ano do ISF dos indicadores de 

desempenho do Previne Brasil. 

Implantar o prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de 

Saúde 

Aderir ao Programa Saúde na Hora ou outro similar 

desenvolvimento pelo MS 

Implantar 01 polo da Academia da Saúde 
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Proporção de ações programada 

do prog Proteja desenvolvida/ano  

  Proporção 90,0 

Proporção de manutenção 

realizada de acordo com a 

necessidade 

  Proporção 100,0 

Proporção de manutenção 

realizada de acordo com a 

necessidade 

  Proporção 100,0 

Número de unidade ampliada - - Número 01 

Proporção de UBS com 

infraestrutura adequadas ao 

funcionamento 

 

  Proporção 100,0 

Média do resultado dos 

indicadores de desempenho do 

Previne Brasil 

3,32 2020 Número/ 

média 

7,0 

Percentual de UBS com 

prontuário implantado 

0,0  Percentual 100,0 

Número de Programa aderido e 

em funcionamento 

  Número 01 

Número de serviço implantado e 

em funcionamento 

00  Número 01 

1 

 90,0 90,0 90,0 90,0 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

01 - - - 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

>5,0 >6,0 >7,0 >7,0 

 70,0 70,0 100,0 100,0 

00 01 01 01 

00 01 00 00 
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Assegurar atendimento aos pacientes vítimas das 

complicações e sequelas pós COVID-19 

Objetivo 2 – Garantir a integralidade da assistência à saúde nos serviços de média e alta complexidade aos us

SUS. 

Descrição 

 

Adquirir transporte sanitário (ambulância) 

Reformar o Hospital Municipal Madalena Monteles 

Realizar manutenção predial e de equipamentos de forma 

corretiva e preventiva da Unidade de média, de acordo 

com a necessidade. 

Montar e manter casa de apoio aos pacientes em 

tratamento de saúde em São Luís-MA 

Ampliar o serviço de exames de diagnóstico no município: 

laboratoriais, ECG, ultrassonografia, raio-x. 

Assegurar condições necessárias ao Tratamento Fora do 

Domicílio aos pacientes, de acordo com as pactuações e 

normatizações vigentes 

Assegurar investimentos à Unidade de Saúde Hospitalar 
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Percentual de pacientes 

identificados com atendimento 

garantido 

  Percentual >80,0 

arantir a integralidade da assistência à saúde nos serviços de média e alta complexidade aos us

Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 

Linha de base Meta 

Plano 

2022/ 

2025 

Valor Ano 
Unidade 

medida 

Nº de ambulâncias adquiridas - - Número 02 

Nº Unidade reformada e ampliada   Número 01 

Número de Unidade contemplada   Número 01 

Número de serviço funcionando 00  Número 01 

Número se serviços implantado e 

em funcionamento 

02 2020 Número 04 

Proporção de pac. cadastrado no 

TFD com atendimento garantido 

100,0 2020 Percentual 100,0 

Nº de Unidade com infraestrutura 01  Número 01 

2 

 >80,0 >80,0 >80,0 >80,0 

arantir a integralidade da assistência à saúde nos serviços de média e alta complexidade aos usuários do 

Meta 

Plano 

2022/ 

 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

01 00 00 01 

01 00 00 00 

01 01 01 01 

01 01 01 01 

03 03 04 04 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

01 01 01 01 
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garantindo aquisições e/ou reposição de equipamentos, 

mobílias e materiais necessários ao funcionamento da 

Unidade. 

Viabilizar parceira com esfera estadual e federal para 

construção de hospital de 30 leitos 

Objetivo 3 – Manter o funcionamento da Assistência Farmacêutica de forma a garantir o acesso da população a 

medicamentos considerados essenciais 

Descrição 

 

Assegurar condições de funcionamento físico, estrutural e 

organizacional adequados da Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF), farmácia básica, farmácia hospitalar 

e unidades de dispensação. 

Realizar atualizações do REMUME de com o RENAME e 

perfil nosológico local. 

Garantir o adequado fornecimento de medicamentos e 

insumos as Unidades de Saúde (Hospitalar e Básica) 
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adequadas ao funcionamento 

Número de hospital construído   Número 01 

Manter o funcionamento da Assistência Farmacêutica de forma a garantir o acesso da população a 

Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta  

Indicador  

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2025 
Valor Ano Und.  

medida 

Percentual de Unidades 

funcionando 

100,0 2020 Percentual 100,0 

Nº REMUME 

elaborado/atualizado 

  Número 01 

Proporção de Unidade de Saúde 

abastecida 

100,0 2020 Percen-

tual 

100,0 

3 

00 00 01 01 

Manter o funcionamento da Assistência Farmacêutica de forma a garantir o acesso da população a 

Meta 

Plano 

2022/ 

 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

01  01  

 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Diretriz 2 – Garantir o acesso da população as ações e serviços de saúde por meio da orga

fortalecimentos das Redes Temáticas de Saúde

Objetivo 1 – Promover da Atenção Integral à Saúde da Criança e da Mulher e Fortalecimento da Rede Materno Infantil, com ênfase 

na qualidade da assistência do pré-natal, parto e nascimento

Descrição 

 

Indicador para monitoramento e 

Reduzir a gravidez na adolescência  Proporção de gravidez na 

adolescência entre as faixas 

et

Manter em (zero) a incidência de sífilis congênita. Nº de casos novos de sífilis 

congênita em < de 01 ano de 

idade

Aumentar o percentual de parto normal Pro

Reduzir a taxa de mortalidade infantil.  Taxa de mortalidade infantil

Manter em 0 (zero) o número de óbitos maternos Número de óbito materno

Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 

anos com um exame citopatológico a cada três anos 

Razão de exames citopatológicos 

do colo do útero em mulheres de 

25 a 64 anos e a população da 
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Garantir o acesso da população as ações e serviços de saúde por meio da orga

fortalecimentos das Redes Temáticas de Saúde  

Promover da Atenção Integral à Saúde da Criança e da Mulher e Fortalecimento da Rede Materno Infantil, com ênfase 

natal, parto e nascimento 

Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022-

2025 Valor Ano 
Und.  

medida 

Proporção de gravidez na 

adolescência entre as faixas 

etárias 10 a 19 anos 

25,6 2020 Proporção < 19,0 

Nº de casos novos de sífilis 

congênita em < de 01 ano de 

idade 

00 2020 Número 00 

Proporção de parto normal 37,9 2020 Proporção 60,0 

Taxa de mortalidade infantil 10,5 2020 Taxa 10,0 

Número de óbito materno 00 2020 Número 00 

Razão de exames citopatológicos 

do colo do útero em mulheres de 

25 a 64 anos e a população da 

0,11 2020 Razão 0,40 

4 

Garantir o acesso da população as ações e serviços de saúde por meio da organização e 

Promover da Atenção Integral à Saúde da Criança e da Mulher e Fortalecimento da Rede Materno Infantil, com ênfase 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

23,0 22,0 21,0 < 19,0 

00 00 00 00 

40,0 45,0 50,0 60,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 

00 00 00 00 

0,40 0,40 0,40 0,40 
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mesma faixa etária

Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres 

de 50 a 69 anos de idade. 

Razão de exames de mamografia 

de rastreamento realizados em 

mulheres de 50 a 69 anos e 

população da mesma faixa etária

Implantar as triagens neonatais: teste da orelhinha, 

olhinho e coraçãozinho. 

Número de testes implantados

Ampliar o percentual de nascidos vivos de mães com 7 

ou mais consultas de pré-natal  

Proporção de NV de m

07 ou mais consultas de pré

Investigar >90% dos óbitos de mulheres em idade fértil 

(10 a 49 anos) 

Proporção de óbito de mulheres 

em idade fértil (10 a 49 anos) 

investigado

Investigar os óbitos fetais e infantis Proporção de óbito fetal e infantil 

investigado

Objetivo 2 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços na Rede de Atenção à Saúde da

do aparelho circulatório, respiratórias crônicas, câncer e diabetes).

Descrição 

 

Indicador para monitoramento e 
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mesma faixa etária 

Razão de exames de mamografia 

de rastreamento realizados em 

mulheres de 50 a 69 anos e 

população da mesma faixa etária 

0,05 2020 Razão 0,20 

Número de testes implantados 00 2020 Número 03 

Proporção de NV de mães com 

07 ou mais consultas de pré-natal 

52,3 2020 Proporção 70,0 

Proporção de óbito de mulheres 

em idade fértil (10 a 49 anos) 

investigado 

100,0 2019 Proporção >90,0 

Proporção de óbito fetal e infantil 

investigado 

66,6 2020 Proporção > 75,0 

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (doenças 

do aparelho circulatório, respiratórias crônicas, câncer e diabetes). 

Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta  

Indicador  

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2025 
Valor Ano Und.  

medida 

5 

0,20 0,20 0,20 0,20 

02 02 03 03 

60,0 60,0 65,0 70,0 

>90,0 >90,0 >90,0 >90,0 

> 75,0 > 75,0 > 75,0 > 75,0 

s Pessoas com Doenças Crônicas (doenças 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

69 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E-MAIL: saude.anapurus@gmail.com

 

 

Reduzir a mortalidade prematura por doenças crônicas 

não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, 

respiratórias crônicas, câncer e diabetes).  

 Nº Mortalidade prematura (de 30 

a 69 anos) pelo conjunto das 

quatro p

do aparelho circulatório, 

respiratórias crônicas, câncer e 

diabetes)

Implantar e manter o Centro de Especialidades 

Odontológicas, tipo I. 

Número de serviço implantado

em funcionamento

Assegurar ajuda de custo (TFD) aos pacientes que 

necessitem de atendimento especializado para 

diagnóstico e tratamento das doenças crônicas, tais 

como: as neoplasias, terapia renal substitutiva 

(hemodiálise) e obesidade, nos pontos de atenção de 

referência para o município de Anapurus, de acordo 

com as pactuações e normatizações vigentes 

Percentual

cadastrados no TFD com 

atendimento garantido

Objetivo 3 – Garantir acesso, acolhimento e atendimento resolutivo à atenção de urgência à saúde

Descrição 

 

Indicador para monitoramento 
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Nº Mortalidade prematura (de 30 

a 69 anos) pelo conjunto das 

quatro principais DCNT (doenças 

do aparelho circulatório, 

respiratórias crônicas, câncer e 

diabetes) 

12 2020 Número 08 

Número de serviço implantado e 

em funcionamento 

00 2020 Número 01 

Percentual de pacientes 

cadastrados no TFD com 

atendimento garantido 

100,0 2020 Percentual 100,0 

himento e atendimento resolutivo à atenção de urgência à saúde

Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador 

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2025 Valor Ano 
Und.  

medida 

6 

10 10 09 08 

00 01 01 01 

100,0 100,0 100,0 100,0 

himento e atendimento resolutivo à atenção de urgência à saúde 

Meta Prevista 

2022 2023 

2024 

2025 
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Implantar e manter em funcionamento a base 

descentralizada do SAMU 192, de suporte básico 

Número de serviço implantado e 

em funcionamento

Implantar 01 sala de estabilização no Hospital Municipal 

Madalena Monteles, com habilitação pelo MS 

Nº

Realizar protocolo de classificação e estratificação de 

risco nas Unidades de Saúde (Hospitalar e UBS) 

Proporção de Unidade de 

Saúde com Protocolo 

implantado

Objetivo 4 – Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção 

em saúde e outros. 

Descrição 

 

Indicador para monitoramento 

Implantar equipe Multiprofossional de Atenção 

Especializada em Saúde Mental, tipo 2 (AMENT 2) 

Número de equipe implantada

atuando

Implantar CAPS 1 Número de CAPS implantado

Objetivo 5 – Ampliar o acesso da população portadora de deficiências ao cuidado integral de saúde

Descrição 

 

Indicador para monitoramento 
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Número de serviço implantado e 

em funcionamento 

00 2020 Número 01 

Nº de sala implantada 00 2020 Número 01 

Proporção de Unidade de 

Saúde com Protocolo 

implantado 

100,0 2020 Percentual 100,0 

mpliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção 

Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta  

Indicador  

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2023 
Valor Ano Und.  

medida 

Número de equipe implantada e 

atuando 

00 2020 Número 01 

Número de CAPS implantado 00 2020 Número 01 

Ampliar o acesso da população portadora de deficiências ao cuidado integral de saúde 

Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta  

Indicador  

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2025 
Valor Ano Und.  

medida 

7 

00 01 01 01 

00 00 01 01 

100,0 100,0 100,0 100,0 

mpliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

00 01 01 01 

00 00 01 01 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 
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Implantar/manter CER tipo II Número de serviço implantado

 

Diretriz 3 - Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de pr
prevenção e vigilância em saúde 

Objetivo 1 – Implementar e Fortalecer de Promoção, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos, mediante desenvolvimento das 

ações de vigilância epidemiológica. 

Descrição 

 

Desenvolver ações do PQAVS de forma a atingir o 

percentual mínimo de indicadores/metas estimulado 

para município obtenção de 100% do incentivo 

financeiro 

Percentual

acordo com a estratificação, 

para recebimento total do 

incentivo financeiro

Garantir proporção de cura de casos novos de 

tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial 

Proporção de casos novos de 

TB pulmonar bacilífiera.

Garantir > 88% de cura de casos novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das coortes 

Proporção de casos novos com 

cura de hanseníase

Realizar as campanhas de vacinação conforme 

calendário anual do Ministério da Saúde (campanha de 

vacinação humana e animal), assegurando o 

Percentual de campanhas 

realizadas e com metas 

cumpridas
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Número de serviço implantado 00 2020 Número 01 

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de proteção, promoção, 

mplementar e Fortalecer de Promoção, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos, mediante desenvolvimento das 

Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador 

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2025 
Valor Ano 

Und.  

medida 

Percentual de indicadores, de 

acordo com a estratificação, 

para recebimento total do 

incentivo financeiro 

100,0 2020 Percentual 100,0 

Proporção de casos novos de 

TB pulmonar bacilífiera. 

  Proporção >85,0 

Proporção de casos novos com 

cura de hanseníase 

  Proporção > 88,0 

Percentual de campanhas 

realizadas e com metas 

cumpridas 

100,0 2020 Percentual 100,0 

8 

00 01 01 01 

oteção, promoção, 

mplementar e Fortalecer de Promoção, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos, mediante desenvolvimento das 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

100,0 100,0 100,0 100,0 

>85,0 >85,0 >85,0 >85,0 

> 88,0 > 88,0 > 88,0 > 88,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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cumprimento das metas preconizadas pelo MS. 

Taxa de letalidade por COVID-19 em < 2% Taxa 

coronavírus

Realizar LIRAa /ano (Levantamento do índice do Aedes 

aegypti) 

Número de LIRAa realizado

Reduzir os casos de leishmaniose em relação ao ano 

anterior. 

Percentual de redução dos 

casos de LV e LT.

Manter as ações vigilância de forma a manter 0 (zero) 

de casos autóctones de malária 

Número de casos autóctones de 

malária

Objetivo 2 – Prevenir os riscos mediantes as ações de Vigilância Sanitária

Descrição 

 

Indicador para monitoramento 

Desenvolver, no mínimo, os 06 grupos de ações 

essenciais de Vigilância Sanitária 

Número de grupos de ações 

realizadas de VS

Objetivo 3 – Realizar medidas preventivas realizadas aos fatores de risco ambiental

Descrição 

 

Indicador para monitoramento 
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Taxa  de letalidade pelo novo 

coronavírus 

1,2 2020 Taxa < 2,0 

Número de LIRAa realizado 02 2020 Número 04 

Percentual de redução dos 

casos de LV e LT. 

  Percentual 20,0 

Número de casos autóctones de 

malária 

00 2020 Número 00 

Prevenir os riscos mediantes as ações de Vigilância Sanitária 

Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador 

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2025 Valor Ano 
Und.  

medida 

Número de grupos de ações 

realizadas de VS 

06 2020 Número > 06 

Realizar medidas preventivas realizadas aos fatores de risco ambiental 

Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador 

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2025 Valor Ano 
Und.  

medida 

9 

< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

04 04 04 04 

5,0 5,0 10,0 20,0 

00 00 00 00 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

> 06 > 06 > 06 > 06 

Meta Prevista 

2022 2023 

2024 

2025 
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Implantar e manter o Serviço de Vigilância Ambiental 

em Saúde 

Serviço/Departamento 

implantado

 

 

Diretriz 4 – Fortalecimento da gestão de Saúde e Controle social.

Objetivo 1 – Fortalecer a atuação da gestão municipal de saúde, com ênfase nas ações de apoio administrativo, planejamento,  

ouvidoria, gestão do trabalho, educação em saúde, participação e controle social.

Descrição 

 

Indicador para monitoramento 

Apoiar a realização das ações do Plano Municipal de 

Educação Permanente em Saúde  

Nº de ações realizadas

Garantir participação do município em 90% das reuniões 

da das Comissões Intergestores Regionais – CIR 

Proporção de participação nas 

reuniões de CIR

Assegurar condições necessárias ao custeio, 

funcionamento de toda rede e saúde (administrativo e 

assistencial) com locação de prédios, transportes, com 

profissionais, insumos, medicamentos, impressos, 

materiais de consumo/expediente, fardamento e 

manutenção da folha de pagamento dos profissionais 

Proporção de serviços 

funcionando

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

MAIL: saude.anapurus@gmail.com 
CNPJ: 11.927.361/0001-02 

Serviço/Departamento 

implantado 

00 2020 Número 01 

Fortalecimento da gestão de Saúde e Controle social. 

a gestão municipal de saúde, com ênfase nas ações de apoio administrativo, planejamento,  

ouvidoria, gestão do trabalho, educação em saúde, participação e controle social. 

Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta  

Indicador  

(Linha-Base) 

Meta 

Plano 

2022/ 

2025 
Valor Ano Und.  

medida 

Nº de ações realizadas   Número 04 

Proporção de participação nas 

reuniões de CIR 

  Percentual 90,0 

Proporção de serviços 

funcionando 

100,0 2020 Percentual 100,0 

10 

01 01 01 01 

a gestão municipal de saúde, com ênfase nas ações de apoio administrativo, planejamento,  

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

04 04 04 04 

90,0 90,0 90,0 90,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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dos programas/estratégias, coordenadores e demais 

servidores necessários para desenvolvimento das ações 

(atividades fins e meios). 

Garantir a alimentação regular dos sistemas de 

informações do SUS 

Percentual de sistemas 

alimen

Elaborar e implantar o plano de cargos, carreiras e 

salários dos serviços da saúde 

Número de plano implantado

Implantar a ouvidoria do SUS Número Serviço implantado e

em funcionamento

Garantir a elaboração e submeter ao Conselho Municipal 

de Saúde os instrumentos de gestão do SUS, conforme 

prazo estipulado pelas legislações vigentes (Plano 

Municipal, Programação Anual e Relatórios de Gestão) 

Percentual

elaborado e submetido ao CMS, 

de acordo com o fluxo e prazo

Realizar 02 conferências/plenárias municipais de saúde 

em parceria com o Conselho Municipal de Saúde. 

N º de conf

Assegurar o pleno funcionamento do Conselho Municipal 

de Saúde, garantindo as condições necessárias 

Número de CMS em 

funcionamento
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Percentual de sistemas 

alimentados 

100,0 2020 Percentual 100,0 

Número de plano implantado 00 2020 Número 01 

Número Serviço implantado e 

em funcionamento 

00 2020 Número 01 

ercentual de instrumento 

elaborado e submetido ao CMS, 

de acordo com o fluxo e prazo 

100,0 2020 Percentual 100,0 

N º de conferências realizadas   Número 01 

Número de CMS em 

funcionamento 

01 2020 Número 01 

11 

100,0 100,0 100,0 100,0 

00 00 01 01 

00 01 01 01 

100,0 100,0 100,0 100,0 

00 01 00 01 

01 01 01 01 
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7 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

A avaliação do

do município será realizada paralelamente ao seu desempenho, sendo efetivada 

através do envolvimento da comunidade, do Conselho Municipal de Saúde e dos 

participantes dos Programas, para uma análise

os resultados alcançados semestralmente. No processo de avaliação, serão 

considerados os seguintes instrumentos:  

A programação, o monitoramento e avaliação são momentos importantes de 

um processo de planejamento. 

ferramentas específicas que subsidiem os técnicos e a sociedade para a sua 

consecução. São de natureza operacional (produtos, resultados e impactos alcançados) 

e financeira (receitas e despesas realizadas).  

Como importante instrumento de acompanhamento e monitoramento do 

SUS, usaremos o Relatório Anual de Gestão

alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, apurados com base no 

conjunto de ações, metas e indicador

avaliação de modo a orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários 

durante seu período de vigência.  

Toda esta avaliação realizada por meio do Sistema de Informação de 

Relatório de Gestão padr

gestores na elaboração e envio do RAG, de forma mais ágil aos Conselhos de Saúde e 

dar transparência e a visibilidade através da Prestação de Contas, preconizando três 

relatórios quadrimestrais por

fonte dos recursos aplicados no período; as auditorias que foram realizadas ou em fase 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO   

A avaliação dos resultados decorrentes da implantação do Plano de Saúde 

do município será realizada paralelamente ao seu desempenho, sendo efetivada 

através do envolvimento da comunidade, do Conselho Municipal de Saúde e dos 

participantes dos Programas, para uma análise comparativa entre objetivos propostos e 

os resultados alcançados semestralmente. No processo de avaliação, serão 

considerados os seguintes instrumentos:   

A programação, o monitoramento e avaliação são momentos importantes de 

um processo de planejamento. Devem ser sistemáticos, contínuos e dispor de 

ferramentas específicas que subsidiem os técnicos e a sociedade para a sua 

consecução. São de natureza operacional (produtos, resultados e impactos alcançados) 

e financeira (receitas e despesas realizadas).   

omo importante instrumento de acompanhamento e monitoramento do 

SUS, usaremos o Relatório Anual de Gestão- RAG, que apresentará os resultados 

alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, apurados com base no 

conjunto de ações, metas e indicadores propostos que irá subsidiar o processo de 

avaliação de modo a orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários 

durante seu período de vigência.   

Toda esta avaliação realizada por meio do Sistema de Informação de 

Relatório de Gestão padrão do Ministério da Saúde, que tem como objetivo apoiar os 

gestores na elaboração e envio do RAG, de forma mais ágil aos Conselhos de Saúde e 

dar transparência e a visibilidade através da Prestação de Contas, preconizando três 

relatórios quadrimestrais por ano, constando informações referentes ao montante e a 

fonte dos recursos aplicados no período; as auditorias que foram realizadas ou em fase 
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s resultados decorrentes da implantação do Plano de Saúde 

do município será realizada paralelamente ao seu desempenho, sendo efetivada 

através do envolvimento da comunidade, do Conselho Municipal de Saúde e dos 

comparativa entre objetivos propostos e 

os resultados alcançados semestralmente. No processo de avaliação, serão 

A programação, o monitoramento e avaliação são momentos importantes de 

Devem ser sistemáticos, contínuos e dispor de 

ferramentas específicas que subsidiem os técnicos e a sociedade para a sua 

consecução. São de natureza operacional (produtos, resultados e impactos alcançados) 

omo importante instrumento de acompanhamento e monitoramento do 

RAG, que apresentará os resultados 

alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, apurados com base no 

es propostos que irá subsidiar o processo de 

avaliação de modo a orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários 

Toda esta avaliação realizada por meio do Sistema de Informação de 

ão do Ministério da Saúde, que tem como objetivo apoiar os 

gestores na elaboração e envio do RAG, de forma mais ágil aos Conselhos de Saúde e 

dar transparência e a visibilidade através da Prestação de Contas, preconizando três 

ano, constando informações referentes ao montante e a 

fonte dos recursos aplicados no período; as auditorias que foram realizadas ou em fase 
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de execução no período e suas recomendações e determinações, bem como, a oferta e 

produção de serviços públicos na

analisando esses dados com indicadores de saúde da população em seu âmbito de 

atenção.   
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