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Apresentação 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Mocajuba, tem por finalidade apresentar o planejamento, para o quadriênio 

2022-2025, que atrelado com os demais Instrumentos de Gestão e Leis norteadoras (Programação Anual de Saúde 

-PAS, Relatório Anual de Gestão -RAG, Programação Plurianual -PPA, Lei Orçamentária Anual – LOA e Lei de 

Diretrizes Orçamentárias -LDO) caracteriza-se como o eixo central de planejamento para a área da saúde. Este 

plano deverá nortear a implementação de todas as iniciativas desse seguimento, além de refletir, com base na análise 

situacional do município, as necessidades de saúde da população e a capacidade de oferta pública de ações, produtos 

e serviços para o seu atendimento. Nesse sentido, tendo em vista as limitações orçamentárias, o planejamento 

funciona como uma ferramenta indutora na construção e implementação das ações que deverão ser realizadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde, visando ao alcance de determinados objetivos em um prazo previamente estipulado. 

Não podemos esquecer que o plano respeitará os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS): 

Universalidade, Equidade, Integralidade, Descentralização, Regionalização e Hierarquização e Participação 

Popular. A partir do diagnóstico situacional, esperamos fortalecer a Atenção Primária em Saúde para que seja a 

porta de entrada preferencial dos usuários ao sistema, vinculando-os ao seu território, com fluxos de atendimentos 

e protocolos organizados em todas as linhas de cuidado, contribuindo para a efetividade dos serviços. O Pano Poderá 

sofrer alterações no decorrer de sua vigência em virtude de mudanças no cenário epidemiológico, como exemplo 

do ocorrido em 2020 com a pandemia de corona vírus, podendo ser revisto sempre que necessário. 
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2º - Analise Situacional de Saúde 

2.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO  

2.1.1 - HISTÓRICO (ORIGEM E FORMAÇÃO) 

O Município de Mocajuba pertence à Mesorregião do Nordeste Paraense e à Microrregião de Cametá. A 

sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas:  Localiza-se a uma latitude 02º35'03" sul e a uma 

longitude 49º30'26" de longitude a Oeste possui extensão territorial de 967 km². Para a população de 31.917 

habitantes (IBGE POP. ESTIMADA 2021) e densidade demográfica de 30,70 habitantes por km².  

O município faz fronteira ao norte com Cametá e Igarapé – Miri ao Sul com Baião, a leste Moju e a Oeste 

com Oeiras do Pará. Tendo acesso ao município de Belém, através dos meios de transporte rodo-fluviais.  

Distante 230 km da capital Belém do Pará. 
 

 

REGIÃO DE SAÚDE DO TOCANTINS (6º e 13º CRS) 
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 POP Estimada 2021: 31.917 

CULTURA: 

O traço mais forte do Município de Mocajuba é a religiosidade. A tradição local é sentida através das 

comemorações religiosas. Uma clara demonstração disso é o Círio da padroeira, Nossa Senhora da 

Conceição, realizado no dia 28 de novembro, prosseguindo até o dia 8 de dezembro, com arraial, novenas, 

missa e apresentação de grupos típicos. Outras festividades, também de cunho religioso, destacam-se no 

município: o dia de São Pedro é comemorado no dia 29 de junho, na vila de Viseu; na colônia Acapulquara 

acontecem os festejos de Santa Maria da Piedade, no período de 20 a 30 de junho; os de Nossa Senhora 

do Livramento são 

realizados entre os dias 5 e 15 de agosto, na colônia de Putiri. Em Mocajuba não existem grupos de danças 

típicas organizadas. As apresentações de quadrilhas, bois-bumbás e pássaros são, esporadicamente, 

promovidas pelos alunos das escolas, por ocasião das festas juninas. 

O artesanato de Mocajuba tem como matéria básica a argila, com a qual são confeccionados 

utensílios simples. Além disso, são utilizados miriti e arumã na fabricação de vassouras, peneiras, tipitis, 

esteiras e o matapi. 

O patrimônio do município é constituído pela antiga igreja, construída em estilo colonial, assim como 

pelo primeiro cruzeiro de mármore, que, juntamente com o Coreto Arquitetônico, constituem o marco 

onde iniciou o povoado e, posteriormente, a cidade de Mocajuba. 

Como equipamentos culturais a cidade possui um museu, uma Casa da Cultura e uma Biblioteca Pública. 

 

 

CLIMA E VEGETAÇÃO: 

  
O clima equatorial super-úmido, composto de dois períodos, o de fortes chuvas que compreendem os meses de 

janeiro a junho e o de seca, nos meses de julho a dezembro. De acordo com a classificação de Kôppen, o município 

enquadra-se no tipo de clima Ami, apresentando as seguintes características: megatérmico e super úmido; 

temperatura média elevada em torno de 25,6 °C; pequena amplitude térmica. No período de janeiro a junho a 

precipitação de chuvas é abundante, enquanto que o período de escassez é observado entre os meses de julho a 

dezembro. A umidade relativa do ar é bastante alta. 

Vale ressaltar que no primeiro semestre do ano as chuvas causam inúmeros transtornos aos ribeirinhos que 

dependem da agricultura, visto que o alagamento provocado pelas fortes chuvas prejudica a principal fonte de renda 

desse segmento.  

Patrimônio natural 
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A alteração da cobertura vegetal, observada em imagens LANDSAT- TM, do ano de 1986, estava em 43,79%. O 

acidente geográfico mais importante do Município de Mocajuba é o rio Tocantins, com as ilhas Costa, Santana, 

Clemência, Taimbuaçu, Angapijó, entre outras.  Importante, também, é a preservação das áreas de solos arenosos 

com vegetação rasteira, onde se destaca a Flor-do-Campo (Syngonanthus gracilis Kaern Ruhl). 

 

A topografia do município é insignificante quanto aos valores apresentados pela sua altimetria, com cotas variando 

entre 50 metros, nos seus valores máximos, situados a leste de seu território, e nos mínimos, próximos de 10 metros, 

nas vizinhanças do leito do rio Tocantins. 

 

Na hidrografia o principal acidente hidrográfico do município é o rio Tocantins, em cuja margem direita encontra-

se a sede municipal, cortando um pequeno trecho de seu território com direção geral SW-NG, constituindo ali as 

ilhas Angapijó, Tambuaçu, do Bode, Clemência, Costa, Santana e Ilha Grande. Destaca-se, ainda, a oeste, o rio 

Anauerá, que faz limite com o Município de Oeiras do Pará; o rio Tabatinga, que, com seus afluentes (os igarapés 

Cobra e Piranga) e o rio Tambaí (afluente do rio Cairari) fazem os limites, ao norte, com o Município de Cametá; 

o rio Cairari, a leste, limitando o território de Mocajuba com o do Município de Moju. 

Ede 

e 

EDUCAÇÃO 

 

Estrutura básica do Sistema Educacional de Mocajuba é composta por 61 unidades de ensino, sendo infantil 04, 

fundamental 50, 07 de ensino médio.  

No nível de terceiro grau, existe no município um núcleo da UFPA- Universidade Federal do Pará (Núcleo 

Mocajuba), UEPA – Universidade Estadual do Pará, IFPA- Instituto Federal do Pará (Núcleo Mocajuba), 

UNIASSELVI (Polo Mocajuba) e UNINTER (Polo Mocajuba). 

 

HABITAÇÃO 

 

Apresenta 30.3% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 19.7% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e 

meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 23 de 144, 98 de 144 

e 119 de 144, respectivamente. Já quando comparado a outros municípios do Brasil, sua posição é 3105 

de 5570, 5124 de 5570 e 4835 de 5570, respectivamente.               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Os Domicílios permanentes: 5.352 com taxa de ocupação 4,99 pessoas por domicilio, apontam diminuição de  

pessoas ocupando o mesmo espaço melhorando a qualidade de vida dos residentes.  

Apresenta 30.3% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 19.7% de domicílios urbanos em vias 

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

Esgotamento sanitário: 1.178 são fossas sépticas, 3.224 usam outro tipo de destino e 413 não tem destino adequado. 

Aqui há carência de investimento. 

A Rede de distribuição geral de água: população abastecida 8.815 e 1.057 por poço ou nascente da propriedade e 

1.279 por outras fontes de abastecimento. 
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O destino do lixo: 2.472 domicílios são servidos diretamente pelo serviço de limpeza da prefeitura 972 por carro 

Papa lixo e caçamba e 1.918 por outros meios.  

Condição de ocupação: 4.735 domicílios são próprios, 294 alugados e 323 são cedidos. 

Abastecimento de energia elétrica urbana e rural 

Presença de telefonia móvel e internet na área urbana e telefonia na rural Presença de bens duráveis com aquisições 

de eletrodomésticos e bens de consumo. 

Presença de bens duráveis com aquisições de eletrodomésticos e bens de consumo. A Taxa de escolarização de 

96,5% na educação básica, com perspectiva de se trabalhar saúde na escola com alcance de metas na promoção e 

educação em saúde (informação, educação e comunicação) 

Os determinantes e condicionantes ligados aos aspectos território, cultura, habitação, clima, vegetação, 

educação, integram o processo da regionalização, visto que, os municípios interagem para alcançar suas 

metas e coberturas assistenciais e deparam-se com ações de territórios fronteiriços, onde suas populações 

vivem e convivem com seus meios ambientes e este território vivo produz saúde e também contraem 

doenças. 

Neste aspecto, convém pensar em uma produção de saúde com cobertura da atenção básica expansiva 

para 100% da população. Com ações intersetorialidade e transversalidade, que alcancem as ações de 

saneamento e esgotamento sanitário, acesso à energia, água de boa qualidade que quebrem a cadeia de 

doenças infecto parasitárias transmitidas pela falta de cuidados com a água e falta de saneamento e boa 

habitação. 

Para isso ações de parcerias em projetos de ampliação ao bem estar com outras secretarias do município 

como: a secretaria de meio ambiente, educação, transporte, obras etc...  e este plano   esteja contido no 

PPA do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

município. 

• População, estrutura etária, crescimento populacional, pirâmide etária, distribuição segundo área de 

residência (urbana/rural),  

• Índice de envelhecimento, esperança de vida ao nascer, grupos vulneráveis a exemplo de indígenas, 

assentados, quilombolas, etc.; 

• Educação (nível escolaridade, taxa de analfabetismo, rede de educação); 

• Inserção no mercado de trabalho (empregado ou desempregado); 

• Tipo de ocupação, nível de renda, formas de organização social, religiosa e política 

 

          -Dados Demográficos e de Morbimortalidade 

 População estimada por sexo e faixa etária 

Período: 2020 
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Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 1569 1501 3070 

5 a 9 anos 1586 1490 3076 

10 a 14 anos 1587 1496 3083 

15 a 19 anos 1706 1473 3179 

20 a 29 anos 3014 2805 5819 

30 a 39 anos 2527 2329 4856 

40 a 49 anos 1717 1666 3383 

50 a 59 anos 1137 1097 2234 

60 a 69 anos 773 697 1470 

70 a 79 anos 476 421 897 

80 anos e mais 222 241 463 

Total 16314 15216 31530 

 

 

           Indicadores Demográficos 2000 e 2010n 1970 1980 1991 2000 2010 

             Indicadores 2000 2010 
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Taxa de Urbanização 70,88 68,38 

            Índice de Envelhecimento 10,65 15,14 

              Fonte: IBGE / Elaboração: FAPESPA/SEPLAN 

 

 

 

                 População Residente, em algumas características 2010 (raça /cor, estado civil)  

   

População Segundo residência urbana e rural censo/ 2010  

URBANA: 18.814       

RURAL: 8.852 

 

Estimativa populacional em 2021: 31.917 

2.2-Condições de saúde da população 

 

                   Taxa de natalidade (fonte: tabnet datasus/2015) 

Nascimento em 2015  482 

Taxa de natalidade  16,40 /1000 

População em 2021 31.917 hab. 

 

Número de nascidos vivos por residência da mãe. 
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Unidade 

Federação 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Mocajuba/Pará      482      515       483       464       460 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) Data da 

consulta: 
 

 

 

 

 

                     Tipo de Parto e nascimento em Mocajuba-PA 

Ano 

nascimento 

Vaginal Cesário Ignorado Total 

2015 343 138 1 482 

2016 360 145 1 515 

2017 341 142 2 483 

2018 280 182 2 464 

2019 249 210 1 460 

Fonte: tabnet /DATASUS  2021 

 

Principais causas de internação 

 

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10. 

Capítulo CID-10 2017 2018 2019 2020 2021 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 296 307 300 286 474 

II. Neoplasias (tumores) 23 20 18 20 19 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 22 13 9 13 14 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 13 5 13 13 8 
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Capítulo CID-10 2017 2018 2019 2020 2021 

V. Transtornos mentais e comportamentais 11 8 7 4 4 

VI. Doenças do sistema nervoso 2 2 1 1 1 

VII. Doenças do olho e anexos 4 4 4 1 1 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide - 1 - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 69 69 53 41 43 

X. Doenças do aparelho respiratório 419 368 326 297 164 

XI. Doenças do aparelho digestivo 54 91 106 42 52 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 10 20 11 11 5 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 4 8 3 2 7 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 33 58 55 50 44 

XV. Gravidez parto e puerpério 310 265 374 362 397 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 12 14 14 22 15 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 3 2 2 5 17 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 2 35 13 6 11 
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Capítulo CID-10 2017 2018 2019 2020 2021 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 74 138 130 97 96 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - - 

XXI. Contatos com serviços de saúde 14 18 32 27 21 

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - - 

Total 1375 1446 1471 1300 1393 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 03/03/2022. 

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no 
Tabnet/DATASUS. 

 

 

 

Mortalidade por grupos de causas Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10 

Capítulo CID-10 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3 1 6 _ 4 

II. Neoplasias (tumores) 9 10 10 6 15 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt 

imunitárias 

1 1 _ 1 _ 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 5 2 3 3 3 

V. Transtornos mentais e comportamentais _ _ _ _ _ 

VI. Doenças do sistema nervoso 1 _ _ 1 1 

VII. Doenças do olho e anexos _ _ _ _ _ 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide _ _ _ _ _ 

IX. Doenças do aparelho circulatório 18 17 18 23 35 
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X. Doenças do aparelho respiratório 7 7 4 6 10 

XI. Doenças do aparelho digestivo _ 1 _ 7 3 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo _ _ _ 1 _ 

XIII. Doenças sist. osteomuscular e tec conjuntivo _ _ _ _ 1 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 2 1 1 4 1 

XV. Gravidez parto e puerpério 1 1 _ _ _ 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 3 6 12 5 6 

XVII. Mal f cong deformid e anomalias 

cromossômicas 

3 _ _ 1 2 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat. 32 36 28 25 14 

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

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 3 3 5 6 9 

XXI. Contatos com serviços de saúde _ _ _ _ _ 

XXII .Códigos para propósitos especiais _ _ _ _ _ 

Total 88 86 87 89 105 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) 

 

• Morbidade dos agravos de Notificação (SINAN) 

Agravos Ano 2021 

Acidente animais peçonhentos 57 

Atendimento Antirrábicos  51 

Chikungunya  03 

Doenças Agudas pelo vírus Zica  01 

Dengue 02 

Hepatites Virais 01 

Hanseníase 09 

Leishmaniose Tegumentar 04 

Malária 07 

Sífilis Congênita 05 

Sífilis em Gestantes 12 

Sífilis não especificadas 14 
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• Imunizações: cobertura vacinal % em 2021 

 

Vacina Percentual de alcance em 2021 

BCG 51,96  

Poliomielite 72,39  

Pneumocócica 79,95  

Penta 74,13  

Febre Amarela 49,78 

DTPa 74,13 

Meningocócica C 80,22 

Tríplice Viral 30,69 

Rota vírus 69,57 

Hepatite A 47,17 

Hepatite B 74,13 

HPV 44,25 

 

 

        2.3-GESTÃO DE SAÚDE 

• Infraestrutura 

        -Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS 

-Por tipo de estabelecimento e gestão 
 

 

Tipo de Estabelecimento Estadual Municipal Total 

FARMÁCIA 
 08 08 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 
 09 09 

Tuberculose 10 
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CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
 01 01 

HOSPITAL GERAL 
 01 01 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT 

ISOLADO) 

 01 01 

POSTO DE SAUDE 
 01 01 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 
 01 01 

POLO ACADEMIA DA SAUDE 
 01 01 

CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA 
 01 01 

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 
 01 01 

LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA 
 01 01 

27 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) Data da consulta: 

27/03/2019 

 

 

 

 

Estabelecimento CNES CNPJ Gestão             

 

 
ACADEMIA DE SAUDE DE MOCAJUBA  7665083 - M 

CENTRAL DE REGULACAO DE SAUDE E SERVICOS  7919921 - M 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE MOCAJUBA  6644171 - M 

CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE 

MOCAJUBA  

6761682 - M 

HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO GOMES  2677431 - M 

LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DE MOCAJUBA  6761739 - M 

LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DE 

MOCAJUBA  

6217508 - M 

ODONTOCLINICA  6860206 - M 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504607665083&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504607919921&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504606644171&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504606761682&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504606761682&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504602677431&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504606761739&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504606217508&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504606217508&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504606860206&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
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POSTO DE SAUDE DE ICATU  2677474 - M 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOCAJUBA  6601308 - M 

UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MOCAJUBA  2677083 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NOVA  3769240 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PRANCHINHA  3769267 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA MONTE 

ALEGRE  

2677113 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE IGARAPE 

GRANDE  

2677466 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MANGABEIRA  3769259 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO ARRAIAL  2677121 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO  6646123 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO  5212537 - M 

UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA  2677105 - M 

 

 

 

                       Hospital Municipal Maria do Carmo Gomes – 28 leitos. 

Nº Especificações Nº de leitos 

01 Cirurgia Geral 04 

02 Obstetrícia clinica 06 

03 Obstetrícia Cirúrgica 01 

04 Clinica Geral 08 

05 Pediatria 08 

06 Isolamento 01 

    Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional. 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504602677474&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504606601308&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504602677083&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504603769240&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504603769267&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504602677113&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504602677113&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504602677466&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504602677466&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504603769259&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504602677121&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504606646123&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504605212537&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1504602677105&VEstado=15&VCodMunicipio=150460
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  A média de internações hospitalares é de 150 a 174 pessoas/mês.  

 

 

 

Infra Estrutura dos Meios de Transportes 

Veiculo Quantidade 

Ambulância 03 

Carros de Apoio 03 

Motocicletas 02 

Odontomoveis 01 

Total 09 

  

  

 

Programas implantados 

 

Nº Programas 

01 Atenção Integral à Saúde da Mulher 

02 Atenção Integral a Saúde da Criança 

03 Imunização 

04 Tuberculose 

05 Hanseníase 

06 IST/AIDS 

07 Vigilância Alimentar e Nutricional 

08 Atenção Integral a Saúde do Idoso 

09 Atenção A Saúde Integral do Homem 

10 Hiperdia 

11 Programa de Combate as Endemias 

12 Programa de Atenção a Saúde Bucal 

13 Programa de Saúde Mental 

14 Programa de Controle do Câncer do Colo Uterino e Mama 

15 Programa de Saúde Mental 

16 Vigilância Sanitária 
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Sistemas de informação do SUS: SIM, SINASC, SINAN, SISVAN, SI-PNI, SIA/SUS, SISAIH, 

HIPERDIA, SISPRENATAL, E-SUS, SISCOLO, SIVEP, SISFAD, SCNES, SIOPS, SISREG, 

CADSUS, BOLSA FAMILIA, SGIF, SARGSUS E FORMSUS, SISPACTO, HORUS. 

 

 

Financiamento (transferências entre as esferas de g e s t ã o , execução orçamentária e 

financeira, fundo de saúde e financiamento); 
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Comentário Técnico:  

Os recursos federais destinados ao financiamento passam a ser organizados e transferidos, na modalidade 

fundo a fundo, por meio de apenas dois blocos: Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde e 

Bloco de Investimento na rede de serviço público de saúde. 

Pontos principais: 

Bloco de Custeio: Recursos destinados a manutenção das ações e serviços públicos de saúde (ASPS), já 

implantados e ao funcionamento dos órgãos estabelecimentos responsáveis – ações continuadas. 

Bloco de Investimento: recursos destinados à estruturação e ampliação da oferta de ASPS (reformas, obras e 

equipamentos) ações com caráteres específicos. 

Recursos devem ser aplicados em ASPS relacionados ao próprio bloco e movimentados de acordo com o Dec. nº 

7507/2011. 

 

 

 
Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde Principais programações com repasses regulares e 

automáticos 

Piso da Atenção Básica em Saúde  Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 

Complexidade  Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em Saúde  Aquisição e Distribuição de 

Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica  Incentivo Financeiro para Execução 

de Ações de Vigilância Sanitária  Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde 

 

Bloco de investimento na rede de serviços públicos de saúde Principais programações 

Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica  Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em 

Saúde  Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências 
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3-DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS: 

As Diretrizes expressam ideais de realização e delimitam escolhas prioritárias do Plano, definidas em razão das 

características epidemiológicas, da organização dos serviços, do sistema de saúde e dos marcos da Política de Saúde. 

As diretrizes indicam as linhas de ação a serem seguidas, em um enunciado-síntese. Especificamente, expressam 

decisões de caráter geral, destinadas a tornar públicas as intenções de atuação do governo e orientar o planejamento: 

Quais os compromissos prioritários serão assumidos? Qual a pauta de assuntos que o governo e a sociedade 

priorização na área de saúde?  

OS Objetivo(s) de cada diretriz representa(m) os resultados desejados, “o que se quer”, “o que se pretende”, a fim 

de superar, reduzir, eliminar, prevenir ou controlar os problemas identificados, em coerência com as políticas de 

governo e com as viabilidades política, econômica, técnica e institucional. Na elaboração do(s) objetivos do PMS 

2022-2025, foram consideradas as seguintes premissas: Atenção Primária em Saúde; Vigilância em Saúde; 

Assistência Farmacêutica integral e acessível; Gestão Transparente, Participativa e Resolutiva e Inovação 

Tecnológica em Saúde. 

 As Meta(s) especifica(m) a magnitude da mudança desejada ou o(s) resultado(s) visado(s) com o objetivo. Um 

mesmo objetivo pode apresentar mais de uma meta, em razão da relevância destas para seu alcance. A meta requer 

ser monitorada e avaliada por meio de um indicador de fonte oficial. Necessita ser factível e alcançável e, ao mesmo 

tempo, ousada no sentido de visualizar um futuro melhor. Para tanto, no estabelecimento das metas, foi considerado 

o estágio de referência inicial ou a situação atual que se deseja modificar, o ponto de partida – de onde se está para 

onde se quer chegar. Isso constituiu a linha de base, ou seja, o último resultado aferido para o indicador, caso haja. 

O registro da Linha de Base e da data de aferição desse resultado “possibilita a comparação do indicador ao longo 

da execução do plano de saúde, partindo de um resultado anterior” (BRASIL, 2018a, p. 30). O Indicador é uma 

variável que representa uma meta, em geral numérica (número absoluto ou índice/relação: percentual, taxa, 

coeficiente, razão). Permite mensurar as mudanças propostas e acompanhar o respectivo alcance. Os principais 

atributos de um indicador são validade, confiabilidade, mensurabilidade.  

As Ações são iniciativas de caráter estratégico a serem desenvolvidas, por meio dos quais se pretende alcançar os 

objetivos e as metas. Portanto, as ações são relativas às metas, constarão no Plano de Trabalho ou na Programação 

Anual e respondem a: Como fazer para atingir os objetivos? Por meio de quais estratégias serão alcançados os 

resultados propostos? As Diretrizes, os Objetivos, as Metas, as Linhas de Base, os Indicadores e as Ações que 

constituem este Plano Municipal de Saúde foram definidos considerando a Análise de Situação local, e as referidas 

premissas, levantadas em conjunto com os profissionais de saúde e com a sociedade, representada por meio do 

Conselho Municipal de Saúde. 
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Região de Saúde: Tocantins 

Período do Plano de Saúde: 2022-2025 

 

 

RELAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DO PLANO DE SAÚDE 

 

DIRETRIZ Nº 1 – Ampliar e qualificar os acessos aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especial, ambulatorial e hospitalar, garantindo o acesso a medicamentos 

no âmbito do sus.    

  OBJETIVOS Nº 1.1 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especial, ambulatorial e hospitalar 

 

 

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

       Ações Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano 

2022 

   A 

2025 

Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

1.1.1 Aumentar o % de cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do 

Programa Bolsa Família (PBF). 

Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de 

saúde do programa 

Bolsa Família (PBF). 

Acompanhar 85% das 

famílias comtempladas pelo 

Bolsa Família, juntamente 

com a APS.  

Realizar pesagem das 

famílias cadastradas ao 

menos 2 vezes ao ano. 

 Registrar no sistema o peso e 

altura de todas as crianças 

atendidas no município, a fim 

de garantir dados atualizados 

para o SISVAN. 

85,00 2022 Percentu

al 

85,00 85 85 85 85 
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1.1.2 . Ampliar o acesso à atenção 

odontológica na atenção básica, 

passando para % equipes de 

saúde bucal implantadas 

Cobertura 

populacional estimada 

de saúde bucal na 

atenção básica. 

 Capacitar todos os 

profissionais de odontologia 

para registro adequado de 

procedimentos realizados no 

sistema  

 Atender no mínimo 60% das 

gestantes (Previne Brasil). 

 

65,00 2022 percentu

al 

65,00 65 65 66 67 

1.1.3 Aumentar o percentual de ação 

coletiva de escovação dental 

supervisionada. 

Média da ação coletiva 

de escovação dental 

supervisionada. 

Realizar escovação nas 

escolas, através do PSE. 

0,10 2022 percentu

al 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 

1.1.4 Aumentar a cobertura 

populacional estimada pelas 

equipes de Atenção Básica. 

Cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de 

atenção básica 

Ampliar equipes 

estratégicas de atenção 

primária em saúde (ESF) 

88,21 2022 percentu

al 

88,21 88,2

1 

88,2

1 

88,2

1 

90,0

0 

1.1.5 

 

Redução de internações de causas 

sensíveis à Atenção Básica. 

Proporção de 

internações por 

condições sensíveis à 

Atenção Básica 

(Icsab). 

Monitorar as internações por 

condições sensíveis a atenção 

básica     

40,00 2022 percentu

al 

40,00 40 40 39 38 

1.1.6 Aumentar o nº de procedimentos 

ambulatoriais de média 

complexidade selecionados para 

a população residente. 

Razão de 

procedimentos 

ambulatoriais de média 

complexidade e 

população residente. 

Monitorar aos procedimentos 

ambulatoriais de media 

complexidade. 

0,12 2022 percentu

al 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

1.1.7 Aumentar o nº de procedimentos 

ambulatoriais de alta 

complexidade selecionados para 

a população residente 

Razão de 

procedimentos 

ambulatoriais de alta 

complexidade e 

população residente. 

Monitorar os procedimentos 

de alta complexidade na 

população residente. 

10,00 2022 Razão 10,00 10 10 10 10 
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1.1.8 Ampliar o nº de leitos em % Número de Leitos 

hospitalares do SUS 

por mil habitantes 

Ampliar o número de leitos 0,00 2022 Razão 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.1.9 Meta Regional e Estadual: 

Implantar o Sistema Nacional de 

Gestão da Assistência 

Farmacêutica (Hórus) ou enviar o 

conjunto de dados por meio do 

serviço WebService, em X% dos 

municípios. Meta Municipal: 

Implantar o Sistema Nacional de 

Gestão da Assistência 

Farmacêutica (Hórus) ou enviar o 

conjunto de dados por meio do 

serviço WebService, em X% dos 

estabelecimentos farmacêuticos 

4(farmácias e centrais de 

abastecimento farmacêutico) da 

Atenção Básica.) 

Percentual de 

municípios com o 

Sistema Hórus 

implantado ou 

enviando o conjunto de 

dados por meio do 

serviço WebService 

Implantar o HORUS no 

Almoxarifado, hospital e 

Unidade de Saúde 

Municipal 

22,00 2022 percentu

al 

22,00 22 22 22 24 

1.1.1

0 

Ampliar a razão de mulheres na 

faixa etária de 25 a 64 anos com 

exame citopatologico a cada três 

anos. Ampliar a razão de 

mulheres na faixa etária de 25 a 

64 anos com exame 

citopatologico a cada três ano 

Razão de exames 

citopatológicos do colo 

do útero em mulheres 

de 25 a 64 anos e a 

população residente de 

determinado local e a 

população da mesma 

faixa etária. 

Realizar coletas de exames 

citopatológicos mulheres na 

faixa etária de 25 a 64 anos (P 

B). Realizar coleta de exames 

citopatológicos em mulheres 

de 25 a 64 anos em horários 

estendidos, oportunizando a 

realização do exame para 

mulheres inseridas no 

mercado de trabalho. 

Realizar campanha para 

coleta de PCCU na zona 

urbana e rural  

0,40 2022 percentu

al 

0,40 40 40 40 40 
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Garantir a entrega dos 

resultados do PCCU, com 

ênfase ao tratamento 

necessário 

1.1.1

1 

 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 na 

população residente de 

determinado local e 

população da mesma 

faixa etária 

Solicitar exames de 

mamografia para mulheres, 

conforme protocolo, 

especialmente ao público de 

50 a 69 anos, mantendo a 

razão acima de 0,10 

0,10 2022 percentu

al 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

1,1,1

2 

Ampliar as ações realizadas por 

Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) com equipes de Atenção 

Básica. 

Ações de 

Matriciamento 

realizadas por CAPS 

com equipes de 

Atenção Básica. 

Realizar ações com as 

equipes de atenção basicas 

100,00 2022 percentu

al 

100,00 100 100 100 100 

1.1.1

3 

Atingir as metas municipais 

propostas pelo Previne Brasil 

 

             - 

- Capacitar 100% das ESF 

para conhecimento dos 

indicadores estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde. 

 - Proporção de gestantes com 

pelo menos 6 (seis) consultas 

pré-natal realizadas, sendo a 

1ª (primeira) até a 12ª (décima 

segunda) semana de gestação 

(parâmetro 100%) (Meta 

45%) 

- Proporção de gestantes com 

realização de exames para 

100,00 

 

 

2022 

 

   a 

2025 

 

percentu

al 

100 100 100 100 100 
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sífilis e HIV (parâmetro 

100%) (meta 60%) 

 - Proporção de gestantes com 

atendimento odontológico 

realizado (parametro100%) 

(Meta) 60%) 

  

- Proporção de mulheres com 

coleta de citopatologico na 

APS (parâmetro >=80%) 

(Meta 40%) 

- Proporção de crianças de 1 

(um) ano de idade vacinadas 

na APS contra Difteria, 

Tétano, Coqueluche, Hepatite 

B, infecções causadas por 

haemophilus influenza tipo b 

e Poliomielite inativada 

(parâmetro 95%) (Meta 95%) 

- Proporção de pessoas com 

hipertensão, com consulta e 

pressão arterial aferida no 

semestre (parâmetro 100%) 

(Meta 50%) 

- Proporção de pessoas com 

diabetes, com consulta e 

hemoglobina glicada 

solicitada no semestre 

(parâmetro 100%) (meta 

50%). 

 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

DIRETRIZ Nº 2 - Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idoso), 

considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de 

saúde. 

 

OBJETIVO Nº 2.1 - Aprimorar e implantar as redes de atenção à saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da rede de urgência e emergência, rede cegonha, 

rede de atenção psicossocial, rede de cuidados à pessoa com deficiência, e da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. 

 

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

            Ações Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

2.1.1  Acompanhar as ações de saúde, 

em 100% da tendência da 

gravidez de adolescentes de 10 a 

19 anos. 

Proporção de gravidez 

na adolescência entre 

as faixas etárias 10 a 19 

anos 

- Reconhecer os diferentes 

graus de riscos da gestante na 

primeira consulta em 100% 

dos atendimentos. 

- Realizar Rodas de conversa 

para Gestantes e 

acompanhantes, com 

incentivo principalmente ao 

 Aleitamento Materno. 

 - Realizar Educação em 

Saúde nas escolas, 

juntamente com o Programa 

Saúde na Escola (PSE) 

abordando o tema “Gravidez 

na Adolescência 

30 2022 Percentu

al 

30 30 30 30 28 

2.1.2 Aumentar a proporção de 

nascidos vivos de mães com no 

mínimo sete consultas de pré-

natal. 

Proporção de nascidos 

vivos de mães com 7 ou 

mais consultas de pré-

natal Natal. 

- Realizar 7 consultas de pré-

natal-natal.  

 

59 2022 Percentu

al 

59 59 59 59 60 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

2.1.3 Ampliar o nº de pessoas assistidas 

em hospitais quando acidentadas 

Proporção de acesso 

hospitalar dos óbitos 

por acidente 

- Monitorar os óbitos por 

acidentes. 

50 2022 Proporç

ão 

50 50 50 50 50 

2.1.4 Reduzir os óbitos nas internações 

por infarto agudo do miocárdio 

(IAM). 

Proporção de óbitos 

nas internações por 

infarto agudo do 

miocárdio (IAM) em 

maiores de 20 anos. 

Realizar avaliação 

qualitativa das declarações 

de óbitos por doenças 

cardiovasculares ocorrido 

no hospitalar 

34,00 2022 Percentual 34 34 34 32 31 

2.1.5 Aumentar a proporção de registro 

de óbitos com causa básica 

definida 

Proporção de registro 

de óbitos com causa 

básica definida 

Definir as causas de óbito em 

pelo menos 95% 

95,00 2022 percentu

al 

95 95 95 95 96 

2.1.6 Aumentar o X % de parto normal Proporção de parto 

normal no SUS e na 

Saúde Suplementar  

- Realizar Rodas de conversa 

para Gestantes e 

acompanhantes, com 

incentivo principalmente ao 

Parto Normal 

 

82 2022 Percentu

al 

82 82 82 82 83 

2.1.7 Aumentar a cobertura do Serviço 

de Atendimento Móvel de 

Urgência (Samu 192). 

Cobertura do Serviço 

de Atendimento Móvel 

de Urgência (Samu 

192). 

O município não tem SAMU 0,00 2022 Percentu

al 

0 0 0 0 0 

 

OBJETIVO Nº 2.2 - Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idoso), considerando as questões de gênero, 

orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde. 

 

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

Ações Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

2.2.1  Reduzir a mortalidade infantil. Taxa de mortalidade 

infantil 

- Realizar atendimentos de 

Pré-Natal, Puericultura e 

vacinação em todas as 

Unidades Básicas de Saúde 

do município. 

Monitorar os óbitos infantis 

8 2022 Número 8 8 8 8 7 

2.2.2 Reduzir o número de Óbitos 

maternos. 

Número de Óbitos 

Maternos em 

determinado período e 

local de residência 

- Realizar Educação 

Continuada com os 

profissionais de ESF para 

atendimento e avaliação de 

risco da gestante. 

- Realizar avaliação de risco 

a gestante na primeira 

consulta em 100% dos 

atendimentos. 

  - Realizar 7 consultas de 

Pré-Natal para no mínimo 

80% das gestantes. 

   

0 2022 Número 0 1 1 1 1 

2.2.3  Investigar 100% dos Óbitos de 

mulheres em Idade fértil (MIF). 

Proporção de óbitos de 

mulheres em idade 

fértil (10 a 49) 

investigados 

Realizar a Investigação de 

todos os óbitos de mulheres 

em idade fértil 

100,00 2022 Percentual 100,00 100 100 100 100 

2.2.4 Investigar 100% dos óbitos 

maternos 

Proporção de óbitos 

maternos investigado 

em determinado 

período e local de 

residência 

Manter vigilância em todos 

os óbitos de mulheres em 

idade fértil, realizando 

investigação em 100% dos 

óbitos. 

100,00 2022 Percentual 100,00 100 100 100 100 

2.2.5 Ampliar o número de unidades de 

Saúde com serviço de notificação 

contínua da violência doméstica, 

sexual e outras violências. 

Nº de unidades de 

saúde com serviço de 

notificação de 

violência doméstica, 

Ampliar as unidades de 

saúde, com serviço de 

notificação de violência 

doméstica e sexual. 

1 2022 Número 2 1 1 2 2 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

sexual e outras 

violências implantado 

2.2.6 Fortalecer as ações do Programa 

Crescer saudável 

                    - -Avaliar o estado nutricional 

das crianças menores de 10 

anos matriculadas em 

escolas participantes do PSE 

(meta 76 a 100%) 

-Avaliar os marcadores de 

consumo alimentar das 

crianças menores de 10 anos 

matriculadas em escolas 

participantes do PSE (51 a 

75)  

- Ofertar atividades coletivas 

de promoção da alimentação 

adequada e saudável para as 

crianças matriculadas em 

escolas participantes do PSE 

(meta 26 a 56%). 

-Ofertar atividades coletivas 

de promoção da alimentação 

adequada e saudável para as 

crianças matriculadas em 

escolas participantes do PSE 

(meta 1 a 25 %). 

- Realizar atendimento 

individual em crianças 

menores de 10 anos 

identificadas com obesidade 

meta menor de 1 ano). 

100,00 2022 Percentual 100 100 100 100 100 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

2.2.7 Fortalecer as ações do Programa 

Saúde na Escola - PSE 

 -Saúde ambiental- Ações de 

combate Aedes aegypti. 

(meta 15 escolas) 

-Promoção da atividade 

física e das práticas 

corporais e do lazer nas 

escolas. (meta 15 escolas) 

-Alimentação saudável e 

prevenção da obesidade- 

segurança alimentar e 

nutricional. (meta 15 

escolas) 

- Promoção da cultura de 

paz, cidadania e direitos 

humanos. (meta 15 escolas) 

-Prevenção das violências e 

dos acidentes. (meta 15 

escolas). 

-Prevenção de doenças 

negligenciadas- 

identificação de educandos 

com possíveis sinais de 

agravos de doenças em 

eliminação (tuberculose, 

hanseníase e geo-

helmintiases). (meta 15 

escolas). 

-Verificação da situação 

vacinal. (meta 15 escolas) 

-Saúde sexual e reprodutiva 

e prevenção do HIV/IST. 

(meta 15 escolas) 

15 

escolas 

2022 Número 15 15 15 15 15 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

-Prevenção do uso de álcool, 

tabaco, crack e outras 

drogas. (meta 15 escolas). 

- Saúde bucal e aplicação 

tópica de flúor. (meta 15 

escolas) 

- Saúde auditiva e 

identificação de educandos 

com possíveis sinais de 

alteração. (meta 15 escolas) -

Saúde ocular e identificação 

de educandos com possíveis 

sinais de alteração. (meta 15 

escola) 

- Prevenção da civid-19. 

(meta 15 escolas) 

 

 

DIRETRIZ Nº 3- Reduzir e prevenir riscos e agravos á saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças 

crônicas   não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.    

 

Objetivo n° 3.1 – Objetivo 1- Reduzir e prevenir riscos e agravos á saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção 

e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento 

saudável.    

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

Ações  Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano Unidade  

     De Medida 

2022 2023 2024 2025 

3.1.1 Reduzir a incidência de 

sífilis congênita 

Número de casos 

novos de sífilis 

congênita em menores 

de 1 ano de idade 

Realizar exame de sífilis 

em todas as crianças no 

momento do nascimento. 

0 2022 Numero 1 1 1 1 1 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

3.1.2 Reduzir a mortalidade 

prematura (de 30 a 69anos) 

por doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) 

doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes 

e doenças respiratórias 

crônicas). 

a) Para município e 

região com menos de 

100 mil habitantes: 

Número de óbitos 

prematuros (de 30 a 69 

anos) pelo conjunto 

das quatro principais 

doenças crônicas não 

transmissíveis 

(doenças do aparelho 

circulatório, câncer, 

diabetes e doenças 

respiratórias crônicas). 

b) Para município e 

região com 100 mil ou 

mais habitantes, 

estados e Distrito 

Federal: Taxa de 

mortalidade prematura 

(de 30 a 69 anos) pelo 

conjunto das quatro 

principais doenças 

crônicas não 

transmissíveis 

(doenças do aparelho 

circulatório, câncer, 

diabetes e doenças 

respiratórias crônicas). 

- Capacitar 100% dos 

profissionais de ESF para 

Classificação de risco dos 

pacientes com diagnóstico 

de diabetes mellitus e 

hipertensão arterial.  

 - Monitorar 

trimestralmente os 

pacientes com idade de 30 a 

69 anos.  

 

 

25 

 

2022 

 

Numero 

 

25 

 

25 

 

25 

 

24 

 

23 

3.1.3 Alcançar a coberturas 

vacinais (CV) adequadas do 

Calendário Básico de 

Vacinação da Criança 

Proporção de vacinas 

selecionadas do 

Calendário nacional 

de vacinação para 

 - Criar Protocolo 

Municipal para Sala de 

Vacina, Rede de Frio e 

Vacinação Volante. 

75,00 2022 Percentual 75,00 75 75 75 75 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

menores de 2 anos (3ª dose 

de penta Valente e 

poliomielite, 2ª dose de 

pneumocócica e 1ª dose de 

TV) 

crianças menores de 

dois anos de idade - 

Penta Valente (3ª 

dose), pneumocócica 

10-valente (2ª dose), 

Poliomielite (3ª dose) 

e Tríplice viral (1ª 

dose) - com cobertura 

vacinal preconizada. 

 - Capacitar 100% dos 

enfermeiros, técnicos e 

auxiliares do município.  

- Manter em 100% a 

cobertura vacinal nas 

vacinas preconizadas de 

acordo com o calendário 

básico. (Essa ação também 

é prioritária no Previne 

Brasil). 

- Aquisição de 

equipamentos e insumos 

estratégicos para o 

funcionamento das salas de 

vacinas. 

 - Divulgar nas mídias 

sociais o calendário de 

vacinação. 

 

 

3.1.4 Aumentar a proporção de 

cura de casos novos de 

tuberculose pulmonar com 

confirmação laboratorial. 

Proporção de cura de 

casos novos de 

tuberculose pulmonar 

com confirmação 

laboratorial. 

- Capacitar 100% dos 

profissionais de ESF para 

diagnóstico precoce e 

tratamento de tuberculose. 

- Realizar Tratamento 

Diretamente Observado 

(TDO) nas ESF de origem.  

- Realizar visita domiciliar 

aos faltosos. 

100,00 2022 Percentual 100 100 100 100 100 

3.1.5 Realizar exames anti-hiv em 

100% dos casos novos de 

tuberculose. 

Proporção de exame 

anti-HIV realizados 

  - Realizar teste rápido de 

HIV para 100% dos casos 

novos. 

100,00 2022 Percentual 100 100 100 100 100 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

entre os casos novos 

de tuberculose 

 

3.1.6 Ampliar o Número de 

doenças ou agravos 

relacionados ao trabalho. 

Número de casos de 

doenças ou agravos 

relacionados ao 

trabalho notificados. 

- Capacitação de 100% das 

equipes de ESF para a 

notificação oportuna dos 

acidentes de trabalho, com 

o preenchimento de todos 

os campos. 

 - Capacitação dos 

profissionais dos serviços 

de Pronto-Atendimento e 

Hospital para a notificação 

oportuna de todos os 

acidentes de trabalho 

atendidos, com o 

preenchimento correto e 

envio oportuno à vigilância 

epidemiológica. 

 - Realizar investigação em 

100% dos acidentes de 

trabalho grave. 

- Aumentar o número de 

Unidades notificadoras de 

Violência Interpessoal. 

 

2 2022 Número 2 2 3 3 4 

3.1.7 Reduzir a incidência de 

AIDS em menores de 5 anos. 

Número de casos 

novos de AIDS em 

menores de 5 anos 

Manter vigilância em 

menores de 5 anos 

0 2022 Numero 0 0 0 0 0 

3.1.8 Aumentar a proporção de 

cura dos casos novos de 

hanseníase nos anos das 

coortes. 

Proporção de cura de 

casos novos de 

hanseníase 

- Capacitar 100% dos 

profissionais de ESF para 

diagnóstico precoce e 

tratamento de hanseníase. 

84,00 2022 Percentual 84,00 84 84 84 85 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

diagnosticados nos 

anos das coortes 

 - Realizar Tratamento 

Diretamente Observado 

(TDO) na ESF de origem.  

 

- Informar o paciente sobre 

o período e a importância 

de manter o tratamento. 

3.1.9 Plano de hanseníase 

municipal 

                - Realizar avaliação do grau 

de incapacidade no 

diagnostico no decorrer do 

tratamento e na alta. 

- Realizar orientações de 

prevenção de incapacidade, 

enfatizando a pratica do 

auto cuidado, mensalmente 

para os pacientes. 

- Promover anualmente 

campanha educativa para 

população para informar 

sobre a doença. 

- Promover anualmente 

palestra nas escolas, através 

do pse (12 escolas), sobre a 

doença. 

100 100 Percentual 100 100 100 100 100 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

-Afixar faixas e cartazes em 

locais de maior 

concentração de pessoas. 

-Buscar novos casos de 

hanseníase   entre os 

contatos dos doentes, afim 

de diagnosticar e tratar em 

tempo hábil. 

- Promover capacitação 

para os profissionais de 

saúde. 

-Garantir medicação para 

os pacientes. 

- Identificar e recuperar os 

faltosos, evitando o 

abandono do tratamento.  

- Orientar o paciente 

quanto as técnicas simples 

de prevenção das 

incapacidades, para que 

essas sejam repetidas em 

casa diariamente, evitando 

desse modo, as sequelas.  

- Manter atualizado o 

serviço de cadastro, 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

controle e rastreio dos 

pacientes. 

- Informar o paciente sobre 

o período e a importância 

de manter o tratamento. 

- Exames de contatos no 

diagnóstico e uma vez por 

ano durante 5 anos. 

3.1.10 Examinar > 80% dos 

contatos examinados dos 

casos novos de hanseníase, 

nos anos das coortes 

Proporção de contatos 

examinados de casos 

novos de hanseníase 

- Acompanhar por 5 anos os 

contatos intradomiciliares 

de pacientes positivos. 

86,00 2022 Percentual 86,00 86 86 87 88 

3.1.11 Reduzir a Incidência 

Parasitária Anual (IPA) de 

malária na Região 

Amazônica. 

Número de casos 

autóctones da malária 

- Prover materiais 

necessários ao 

desenvolvimento das ações 

e processo de trabalho.  

1 2022 Numero 1 1 1 1 1 

3.1.12 Reduzir o número absoluto 

de óbito por dengue 

Número absoluto de 

óbitos por dengue. 

Realizar vigilância do 

Óbito 

0 2022 Numero 0 0 0 0 0 

3.1.13 Realizar visitas domiciliares 

para controle da dengue. 

Número de ciclos que 

atingiram mínimo de 

80% de cobertura de 

imóveis visitados para 

controle vetorial da 

dengue. 

Realizar 2 ciclos a cada 

quadrimestre.  

6 2022 Numero 6 6 6 6 6 

3.1.14 Ampliar a proporção de 

análises realizadas em 

amostras de água para 

consumo humano, quanto 

Proporção de análises 

realizadas em 

amostras de água para 

consumo humano 

Realizar coleta de água 

para consumo humano.  

75,00 2022 Percentual 75,00 75 75 75 75 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

aos parâmetros coliformes 

totais, cloro residual livre e 

turbidez. 

quanto aos parâmetros 

coliformes totais, 

cloro residual livre e 

turbidez. 

3.1.15 Ampliar a proporção de 

casos de doenças ou agravos 

relacionados ao trabalho com 

o campo ocupação 

preenchidos 

Proporção de 

preenchimento do 

campo "ocupação" nas 

notificações de 

agravos relacionados 

ao trabalho. 

Preencher o campo 

ocupação nas notificações 

de agravos relacionados ao 

trabalho 

100,00 2022 Percentual 100,00 100 100 100 100 

3.1.16 

 

 

 

 

Encerrar 80% ou mais das 

doenças compulsórias 

imediatas registradas no 

Sistema de Informações 

sobre Agravos de 

Notificação (Sinan), em até 

60 dias a partir da data de 

notificação 

Proporção de casos de 

doenças de notificação 

compulsória imediata 

(DNCI) encerrados em 

60 dias após 

notificação. 

- Notificar as doenças 

compulsórias imediatas no 

sinan. 

- Encerrar em 80% as 

doenças de notificação 

compulsória no sinan.   

80,00 2022 Percentual 80,00 80 80 80 80 

3.1.17 Encerrar 80% ou mais os 

casos de SRAG síndrome 

respiratória aguda grave no 

sistema SIVEP GRIPE 

Proporção de casos de 

Síndrome Respiratória 

Aguda Agrave 

encerrados 

quadrimestralmente 

no SIVEP GRIPE  

- Encerrar 80% dos casos 

de SRAG no SIVEP 

GRIPE 

80,00 2022 PERCENTUAL 80,00 80 80 80 80 

 

 

 

 

Objetivo nº 3.2 – Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.  

Nº Descrição de Meta  Ações Meta Plano 

(2022– 2025) 

Unidade de 

Medida 

                                                                                       

Meta Prevista 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

Valor Ano Unidade  

     De 

Medida 

Meta 

plano 

2022 á 

2025 

2022 2023 2024 2025 

3.2.1 Ampliar o % de municípios que 

realizam no mínimo seis grupos 

de ações de Vigilância Sanitária, 

consideradas necessárias 

Percentual de 

municípios que 

realizam no mínimo 

seis grupos de ações de 

Vigilância Sanitária, 

consideradas 

necessárias a todos os 

municípios no ano. 

- Destinar equipe mínima 

para a Vigilância sanitária. 

 - Aquisição de equipamentos 

de informática em 

quantidade e capacidade 

suficiente para o 

desenvolvimento das ações. 

- Realização das ações de 

vigilância sanitárias 

programadas.  

85,00 2022 Percentual 85,00 85 85 100 100 

 

 

DIRETRIZ Nº 4- Fortalecer o papel do estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do sus, a formação, a educação permanente, a qualificação, 

a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de 

superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecida, pela década de gestão do trabalho e educação em saúde, iniciada em 2013.   

 

Objetivo nº 4.1 – Promover, para as necessidades do sus, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e 

democratização das relações de trabalho.  

 

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

 Ações Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

4.1.1 Implementar ações de educação 

permanente para qualificação 

das áreas prioritárias do SUS. 

Proporção de ações de 

educação permanente 

implementadas e/ou 

realizadas. 

- Realizar as 

capacitações 

preferencialmente no 

município sempre 

100,00 2022 Percentual 100,00 100 100 100 100 
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que possível, 

reduzindo o 

deslocamento, 

oportunizando um 

melhor 

aproveitamento e 

ampla participação 

dos servidores. 

 - Reuniões semanais 

e mensais, esta sendo 

realizada no 

município. 

- Treinamentos e 

aperfeiçoamento de 

práticas. 

- Rodas de conversas 

para estruturação de 

fluxograma de 

serviços. 

4.1.2 Ampliar o número de pontos do 

Teles saúde Brasil Redes. 

Número de pontos do 

Teles saúde Brasil 

Redes implantados. 

- Ampliar o número 

de unidades com 

pontos de tele saúde  

2 2022 Numero 2 2 3 4 5 

 

 

Objetivo nº 4.2- Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS, Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na região de 

Saúde. 

 

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

Ações Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 
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4.2.1 X mesas (ou espaços formais) 

municipais ou estaduais de 

negociação do SUS, 

implantados e em 

funcionamento. 

Número de mesas ou 

espaços formais 

municipais e estaduais 

de negociação 

permanente do SUS, 

implantados e/ou 

mantidos em 

funcionamento. 

- Aprovação do Plano 

de Cargos Carreira e 

Salários. 

 

1 2022 Numero 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

DIRETRIZ Nº 5 - Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde e com a revisão dos instrumentos de gestão, 

considerando as especificidades regionais e a concertação de responsabilidades dos municípios, estados e união, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral. 

 

OBJETIVO Nº 5.1 - Objetivo 1 - Aprimorar a relação Inter federativa e a atuação do ministério da saúde como gestor federal do SUS. 

 

 

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

Ações Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano 

2022 

a 

2025 

Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

5.1.1 Ampliar o número de planos de 

saúde enviados aos conselhos 

de saúde 

Plano de Saúde enviado 

ao Conselho de Saúde. 

-Elaboração do plano 

de saúde vigência 

2022 a 2025. 

- Apreciação do 

plano municipal de 

saúde ao conselho de 

saúde. 

1 2022 Número 1 1 - - - 

 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C.N.P.J: 11939601/0001-80 

 

DIRETRIZ Nº 6 - Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e qualificando o financiamento tripartite e os processos de 

transferência de recursos. 

 

OBJETIVO Nº 6.1 - Objetivo 1 - Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos, na perspectiva do 

financiamento estável e sustentável do SUS. 

 

 

Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

Ações  Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

      Meta Prevista 

Valor Ano Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

Meta Regional e Estadual: 

100% de municípios com 

serviço de ouvidoria 

implantado. Meta Municipal: 

Implantação de um serviço de 

ouvidoria. 

Proporção de 

municípios com 

ouvidoria implantada. 

- Ampliação do 

serviço de ouvidoria.  

1 2022 Número 1 1 1 2 3 

Meta Regional: Estruturação 

de, no mínimo um, componente 

municipal do Sistema Nacional 

de Auditoria (SNA) na região 

de Saúde. Meta Municipal e 

Estadual: Estruturação do 

componente 

municipal/estadual do SNA. 

Componente do 

Sistema Nacional de 

Auditoria (SNA) 

estruturado. 

-  Componente do 

sistema nacional de 

auditoria. 

1 2022 Número 1 1 1 1 1 

 

DIRETRIZ 7- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO 
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Objetivo 1:Estruturação Física e de Equipamentos das Unidade de Saúde da Rede Municipal 

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

Ações  Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

7.1.1 Construção do Hospital de 50 

leitos, em ponto 

geograficamente estratégico, 

atendendo todas as normas 

sanitárias. 

                  -  - Elaboração do projeto 

arquitetônico atendendo 

todas as nomas sanitárias 

atuais. 

- Liberação de recurso 

pelo Estado para a 

construção. 

 - Construção do hospital. 

- Aquisição de 

equipamento e mobiliário 

para o hospital. 

   0 2022 Numero   1 - 1  -- 

7.1.2 Construção do CAPS I, com 

planejamento do espaço físico 

para atendimento individual e 

para realização de oficinas. 

                 - - Identificar local 

geograficamente 

estratégico para 

acessibilidade dos 

pacientes.  

-Elaboração do projeto 

arquitetônico que atenda 

às necessidades do 

CAPS. 

0 2022 Numero   1   1  

7.1.3 Reparos e pinturas em 100% 

das unidades de saúde do 

município 

                    - - Reparos e pinturas das 

unidades. 

   0 2022         

a 

2025 

  Percentual     100%      100 100   100          100  

7.1.4 Reforma da área 

administrativa do espaço físico 

 - Criar um fluxo 

estrutural organizado e 

visível para atendimento 

     0 2022 Percentual 100%     100 100 100 100 
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da Secretaria Municipal de 

Saúde e das Vigilâncias 

adequado à população e 

profissionais de saúde.  

- Estruturar com moveis e 

equipamentos adequados 

para os profissionais de 

saúde atender a 

população, como 

também para a população 

sentir confortável nos 

atendimentos.  

 

7.1.5 Aquisição de equipamentos 

modernos e de informática e 

mobiliários para 100% das 

unidades de saúde do 

município (25% ao ano) 

 - Aquisição de 

equipamentos modernos 

e de informática, com boa 

qualidade, para os 

profissionais de saúde 

desenvolverem o 

trabalho com eficiência, 

ofertando serviço de 

saúde de qualidade para a 

população.  

 

   0 2022 

   a 

2025 

Percentual 100% 100 100 100 100 

7.1.6 Aquisição de transporte para 

complementação e renovação 

da frota municipal 

             - - Aquisição de micro 

ônibus e ônibus para 

transporte dos pacientes 

em tratamento fora de 

domicilio.  

- Aquisição de 

ambulância para 

transporte de pacientes na 

rede de urgência e 

emergência. 

  0 2002 

   a 

2025 

 

Percentual 100% 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 1000 100 
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 - Aquisição de veículos 

de passeio para as 

equipes de saúde da 

família, NASF e CAPS. 

 - Aquisição de demais 

veículos para 

atendimento das 

necessidades em saúde 

do município, conforme 

demanda.  

 

7.1.7 Aquisição de ambulância e/ ou 

Ambulancha. 

          - Garantir recursos que 

possibilitem aquisição de 

ambulância e/ou 

ambulancha, destinada 

atender da população, 

inclusive a quilombola.  

0 2022 

a 

2025 

Numero 1 1 1 1 1 

7.1.8 Aquisição de Aparelhamento 

para o hospital 

           - Garantir ações que 

viabilize a aquisição de 

equipamento e material 

permanente para 

aparelhamento do 

hospital. 

0 2022 

a 

2025 

Percentual 100 100 100 100 100 

7.1.9 Construção do centro 

especialidade odontológica 

(CEO) 

    - Garantir ações para 

construção de centro 

especialidades 

odontológicas. 

0 2022 

a 

2025 

Numero 1 1 1 1 1 

7.1.10 Construção da casa de apoio a 

população 

      - Garantir ações que 

possibilitem a construção 

de uma casa de apoio á 

saúde dos Mocajubense 

que necessitem de estadia 

na sede do município.  

   0 2022 

a 

2025 

Numero  1 1 1 1 1 
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7.1.11 Implantar o centro de zoonoses                -   Garantir condições e 

ações que visem a 

implantação e a 

manutenção de um centro 

de zoonoses no 

município. 

  0 2022 

A 

2025 

Numero 1 1 1 1 1’ 

7.1.12 Aquisição de Veículo 

automóveis, Motocicleta, 

ônibus para TFD e outros  

              - Garantir aquisição de 

veículo. 

0 2022 

A 

2025 

  Numero 1 1 1 1 1 

7.1.13 Construção, reforma e 

ampliação de unidades de 

saúde 

    - Garantir ações que 

viabilizem a construção, 

reforma e /ou ampliação 

de unidades de saúde do 

município.  

  0 2022 

A 

2025 

 Numero 1 1 1 1 1 

7.1.14 Revitalização do posto de 

saúde do cantanzal 

     - Garantir ações que 

possibilitem a 

revitalização do posto de 

saúde de cantanzal. 

  0 2022 

A 

2025 

Numero 1 1 1 1 1 

7.1.15 Construção, reforma e 

ampliação do hospital 

municipal 

       - Garantir ações para a 

construção, reforma e 

ampliação de hospital 

municipal   

 0 2022 

A 

2025 

Numero 1 1 1 1 1 

, 

 

Objetivo 2: Qualificação, Efetivação e Consolidação dos Profissionais de Saúde 

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

Ações  Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 
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7.2.1 Reforma administrativa 

integral, contemplando o 

quadro de servidores e de 

coordenadores de cada setor da 

Secretaria de Saúde. 

                  -  - Elaborar estudo de 

todos os setores e 

repartições da secretaria 

municipal de saúde, com 

identificação das funções 

e responsabilidade de 

cada profissional. 

 

   0 2022 Percentual   100% 100 100 100 100 

7.2.2 Realização de concurso 

público para todas as categorias 

de servidores da saúde. 

              - - Elaboração de concurso 

público abrangendo todas 

as áreas, assim garantindo 

a continuidade dos 

serviços de saúde à 

população.  

     0 2022 

a 

2025 

Numero    1   1 - - - 

7.2.3 Plano de cargos e salários para 

todos profissionais da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

            -  - Elaboração do Plano de 

Cargos e Salários, com 

normas, artigos e regras 

estabelecidas. 

 - Elaboração de projeto 

de lei para o legislativo 

para aprovação da criação 

do PCCS da Secretaria de 

Saúde. 

  0 2022 

a 

2025 

Numero    1    1  - - - 

7.2.4 

 

Capacitação permanente para 

os profissionais de saúde 

 - Realizar as capacitações 

por área de atuação, 

sendo realizadas 

preferencialmente no 

município sempre que 

possível, reduzindo o 

deslocamento, 

oportunizando um melhor 

aproveitamento e ampla 

   0 2022 

a 

2025 

Percentual 100% 100 100 100 100 
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participação dos 

servidores. 

 - Disponibilizar a 

participação dos 

profissionais em 

congressos para ampliar 

seus conhecimentos, que 

serão replicados no 

âmbito da saúde pública 

do município 

 - Realização anual da 

Mostra de Experiências 

Exitosas da Secretaria de 

Saúde, servindo como 

uma maneira de 

incentivar os 

profissionais de saúde a 

desenvolver ações 

inovadoras, ampliando os 

serviços de saúde a 

população. 

 

Objetivo 3: Gestão Transparente e Responsável com Controle Social 

Nº Descrição de Meta Indicador para 

monitoramento 

avaliação da meta 

Ações  Indicador (Linha Base) Meta 

Plano 

(2022– 

2025) 

           Meta Prevista 

Valor Ano Unidade  

     De 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

7.3.1 Prestação de contas de cada 

quadrimestre em audiência 

             - - Elaboração da prestação 

de conta com os dados 

   16 2022 

a 

2025 

Numero   16  4 4  4  4 
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pública e junto ao Conselho 

Municipal de Saúde 

financeiros e dos serviços 

prestados. 

  - Apresentar a prestação 

de contas do quadrimestre 

para o conselho 

municipal de saúde, na 

audiência pública.  

7.3.2 Realizar o Relatório Anual de 

Gestão com aprovação pelo 

CMS 

            - - Realizar relatório 

constando todos os gastos 

da Secretaria de Saúde.  

- Apresentar e aprovar o 

relatório no Conselho 

Municipal de Saúde. 

como resolução de 

aprovação 

     16 2022 

a 

2025 

Numero    16      4    4   4      4 

7.3.3 Elaborar a Programação Anual 

de Saúde e demais 

instrumentos de Gestão 

             - - Elaborar a Programação 

Anual de Saúde em 

conjunto com os 

profissionais de saúde e 

sociedade civil 

organizada.  

- Aprovar a PAS junto ao 

Conselho Municipal de 

Saúde, com emissão de 

resolução de aprovação 

     4 2022 

a 

2025 

Numero 4  1    1      1    1 

7.3.4 Elaborar estratégia de 

divulgação à sociedade das 

ações de prevenções em saúde 

           - - Criar um programa de 

rádio (1).  

- Divulgar as informações 

de prestação de contas 

(100%). 

-Elaboração de materiais 

de mídia (100%). 

  48 2022 

a 

2025 

Numero 48 12 12 12 12 
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- Ações programas de 

acordo com os meses.  

 

 

7.3.5 

 

Fortalecimento do controle 

social através do conselho 

municipal de saúde 

             - - Apoiar e proporcionar 

espaço físico, 

equipamentos e suporte 

técnico para o conselho 

municipal de saúde. 

 - Realizar reuniões 

ordinárias mensalmente, 

assim como as 

extraordinárias quando 

for necessário.  

  

   0 2022 

a 

2025 

Percentual 100% 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 
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TOTAL DE RECURSOS A SER INVESTIDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOCAJUBA 

FUNÇÃO ANO 2022 ANOP 2023 ANO 2024 ANO 2025 TOTAL GERAL 

Administração geral 2.517.571,00 2.610.000,00 2.720.000,00 2.830.000,00 10.677.571,00 

Normalização e Fiscalização 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000.00 

Formação de Recursos humanos 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 848.000,00 

Comunicação Social 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

Atenção Básica 9.364.000,00 9.444.000,00 9.544.000,00 9.644.000,00 37..996.000,00 

Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial 

7.404.000,00 7.554.000,00 7.684.000,00 7.804.000,00 30.446.000,00 

Suporte Profilático e terapêutico 450.000,00 480.000,00 500.000,00 520.000,00 1.950.000,00 

Vigilância Sanitária 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 1.160.000,00 

Vigilância Epidemiológica 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00 

SUBTOTAL 20.937.571,00 21.290.000,00 21.650.000,00 22.000.000,00 85.877.571,00 

 

] 
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Processo de Monitoramento e Avaliação 

 O monitoramento representa o acompanhamento contínuo dos compromissos explicitados nas metas e nas ações do Plano, de modo a verificar se estão sendo 

executadas conforme o previsto. Já a avaliação é compreendida como um processo que implica emitir um juízo de valor sobre a intervenção, embasando-se em 

uma análise do que foi realizado ou em uma análise do resultado obtido, sempre em comparação a um referencial a ser alcançado. Nos dois casos, procura-se 

não apenas identificar pontos de fragilidade, necessidades que merecerão medidas ou intervenções para superá-las, mas também evidenciar pontos positivos e 

avanços no sentido de valorização, configurando-se em processo de aprendizagem e reaprendizagem.  O Monitoramento do Plano Municipal de Saúde do 

município de Mocajuba 2022- 2025, tem a finalidade de contribuir com a tomada de decisão do gestor e sua equipe, além de qualificar a prestação de contas das 

políticas públicas para a sociedade Mocajubense.  

 

 Conclusão  

A Construção de um PMS, dispende tempo, organização, discussão. É necessário estudar nossa realidade – avaliar nossos indicadores e todos os números de 

produção em saúde. Ademais, não é possível somente conhecer a esfera municipal, já que sem a região como um todo nosso trabalho não é completo. Da mesma 

forma, o Plano não pode ser elaborado por uma pessoa só, e muito menos somente pelos profissionais de saúde. Sem o olhar da população, representada pelo 

Conselho Municipal de Saúde, o planejamento não é completo. Afinal, fazer saúde é ir ao encontro das necessidades da população. Os profissionais de saúde 

precisam estar cientes das ações que serão realizadas para agir em consonância com elas, pois são eles os agentes desse processo. Também, os servidores 

precisam e devem ser contemplados no planejamento do PMS, com base em seus desejos, anseios e reivindicações. Acreditamos que esse Plano Municipal de 

Saúde é condizente com a realidade local, com base em nossos interesses e percalços. Porém, sempre que necessário, nos comprometeremos em revisá-lo, 

juntamente com o CMS. Por fim, esperamos que se não todas, a imensa maioria de nossas ações sejam realizadas, contribuindo assim para as condições de saúde 

da população. 

 

Mocajuba, 10 de março de 2022 

 


