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IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO 

Prefeito municipal: Joao da Cunha Rocha 

Período: 2021 a 2024 

Nome do Município: Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará / PA  

 

Data de Criação: Lei nº 5.454, de 10 de maio de 1988 

 

Área:  2.816.425km² 

 

1.5 População: 17.254 (IBGE 2020) 

 

Densidade Populacional: 6,13 hab/km² 

Homens: 9.227 = 53,47 %  

 

Mulheres: 8.027 = 46,52 %  

 

Coordenadoria Regional de Saúde: 11ª CRS - Pará  

 

Região de Saúde: Região de Saúde Carajás.  

 

Distância da Capital do Estado: 660 km 

 

Macro Região: Sudeste Paraense 

 

Micro região: Paragominas 

 

 

Limites Municipais:  

 

Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará limita-se ao norte com o município de Bom Jesus do 

Tocantins, Pará, Pará; a leste, com o estado do Maranhão e o município de Abel Figueiredo; ao sul 

com o estado do Maranhão e o município de São João do Araguaia, e a oeste com os municípios 

de Marabá e Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará. 

 

 

 

   

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rondon_do_Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rondon_do_Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abel_Figueiredo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_do_Araguaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marab%C3%A1
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IDENTIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE 

Secretaria Municipal de Saúde 

CNPJ: 11.695.769/0001-98 

Endereço: Travessa São Mateus,409, Centro 

CEP:  68.525-000 

Telefone: 94 -   3341-1125 

E-mail: saude@bomjesusdotocantins.pa.gov.br 

Secretário Municipal De Saúde:  Marcelo de Oliveira Silva 

Data da Posse:  

 

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Criação: Lei Municipal nº 05/2018 

CNPJ - 11.695.769/0001-98 

Endereço: Rua Expedito Nogueira, 109, Cento 

CEP:  68.525-000 

Telefone: 94 - 3341-1125 

E-mail: saude@bomjesusdotocantins.pa.gov.br 

Gestor: Marcelo de Oliveira Silva 

Função: Secretário Municipal de Saúde 

 

CONTADOR DO MUNICIPIO 

Esmael Braga Moraes 

CRC –  Não informado (SIOPS) 

E-mail: esmaelmoraes@hotmail.com 

Celular – 94 99190-8091  

 

Endereço: Rua Califórnia, nº 8, centro 

 

CEP – 68.638-000   

 

 

mailto:esmaelmoraes@hotmail.com
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IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Criação: Lei Municipal nº 083/1991, de 11 de setembro de 1991 

CNPJ:  

Endereço: Travessa São Mateus, bairro laranjeiras 

CEP:  – 68.525-000 

Presidente: Eduardo Patrik Correia de Almeida 

Telefone: 94 – 3341-1377 

E-mail –  

Seguimento: Gestor 

 

CONFERNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Data da última conferencia:   

 

Informações sobre Regionalização 

Município Área (Km²) População (Hab) Densidade 

ABEL FIGUEIREDO 614.252 7536 12,27 

BOM JESUS DO TOCANTINS, PARÁ, PARÁ 2816.425 17254 6,13 

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 1187.816 7357 6,19 

CANAÃ DOS CARAJÁS 3146.608 39103 12,43 

CURIONÓPOLIS 2368.698 17764 7,50 

DOM ELISEU 5267.514 61206 11,62 

ELDORADO DOS CARAJÁS 2956.708 34069 11,52 

ITUPIRANGA 7879.995 53439 6,78 

MARABÁ 15092.268 287664 19,06 

NOVA IPIXUNA 1600.317 17027 10,64 

PALESTINA DO PARÁ 983.885 7575 7,70 

PARAUAPEBAS 7007.737 218787 31,22 

PIÇARRA 3312.485 12976 3,92 

BOM JESUS DO TOCANTINS, PARÁ, PARÁ 8246.634 53242 6,46 
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SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA 1392.326 25945 18,63 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 3269.541 24566 7,51 

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 1280.01 14105 11,02 

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
 

 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA 

 

COORDENAÇÃO  

Secretária Municipal de Saúde 

Diretoria de Atenção Básica 

Diretoria de Vigilância em Saúde 

Diretoria de Média e Alca Complexidade 

Setor de Planejamento 

 

APOIO TECNICO 

 

Marcelo de Oliveira Silva 

Ernandes  

Antonio Penafort 
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HISTORICO DO MUNICIPIO   

 

O município de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará foi criado pela Lei nº 5.454, de 10 de 

maio de 1988 sancionada pelo então governador Hélio da Mota Gueiros, com área desmembrada 

do município de São João do Araguaia. 

Esta Lei estabeleceu que, enquanto o município de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará não 

possuísse legislação própria, seria regido pelas leis e atos reguladores do município de São João do 

Araguaia, e integraria a Comarca Judiciária de Marabá. A instalação do Município aconteceu no dia 

1º de janeiro de 1989, com a posse do prefeito Lúcio Antunes da Silva, vice-prefeito e vereadores 

eleitos. 

A história de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará está relacionada com a do Município que 

lhe deu origem, São João do Araguaia. Por volta de 1960, devido à inexistência da rodovia estadual 

PA-70 (atual BR-222) e, também, quando a oferta de terras devolutas era muito restrita, poucas 

pessoas tinham acesso àquela região. 

Segundo a memória social local, foi o maranhense Adão Alvino de Souza em 1962, quem 

primeiro se estabeleceu em terras do já formado município de São João do Araguaia, onde iniciou 

uma roça. Com o tempo, em 1966, outros maranhenses foram-se instalando no local. Por volta de 

1968 ali habitavam cerca de 60 moradores. 

Foi então que construíram uma escola e, em 1969, foi fundado o povoado com o nome de 

Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará. A emancipação político-administrativa e econômica foi 

inevitável em função do difícil acesso ao município-mãe, longe cerca de 150 Km que impedia o 

povoado de receber apoio regular e necessário ao seu desenvolvimento. 

Assim foi feito o plebiscito, a votação foi praticamente 100 % favorável para transformação 

em município. Em 1991, pela Lei nº 5.708, de 27 de dezembro de 1991, o município de Bom Jesus 

do Tocantins, Pará, Pará, teve parte de suas terras desmembradas para a criação do município de 

Abel Figueiredo, anteriormente o seu principal Distrito. 

A denominação Bom Jesus surgiu a partir das idéias de moradores mais antigos que 

consideravam ser este um nome significativo, pois é o nome do filho de Deus. O Município possui, 

somente, o distrito-sede: Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará. 
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MENSAGEM DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A Lei orgânica da Saúde estabelece dois importantes mecanismos para consolidação do SUS 

que é as conferências municipais de saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Momento em que a 

sociedade civil, organizada por meio de seus representantes, pode opinar, definir e fiscalizar as ações 

de saúde nas três esferas de governo.  

O referido Plano Municipal de Saúde é um importante instrumento e documento de gestão que deve 

ser trabalhado nos próximos quatro anos e têm por finalidade traçar as diretrizes das Políticas de 

Saúde do Município de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará, estabelecendo as metas e as estratégias 

de trabalho prioritário da gestão municipal, visando o aprimoramento da gestão do SUS, com maior 

eficácia, eficiência e efetividade, oportunizando a melhoria da saúde e qualidade de vida dos usuários 

do Sistema Único de Saúde de forma humanizada e hierarquizada (Marcelo de Oliveira Silva, 

Secretário Municipal de Saúde, 2022) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A formulação de uma política voltada para a organização de um sistema de saúde equânime, 

integral e resolutivo requer, para o atendimento efetivo dos problemas de saúde da população, a 

realização de um conjunto de ações articuladas entre os diferentes níveis de complexidade da 

atenção à saúde. O modelo atual de organização da atenção encontra-se estruturado na Atenção 

Básica ambulatorial e Hospitalar de média e alta complexidade.  E é parte importante do sistema, 

componente fundamental para a efetiva implementação das diretrizes previstas nas orientações que 

estruturam o SUS.  

Vários são os instrumentos legais que colaboram e dão legitimidade aos instrumentos de 

planejamento da saúde, que além de descentralizar o planejamento, indicando que este deve ser 

ascendente,  cria obrigatoriedade aos gestores de saúde de ordem administrativa,  fiscal e jurídica, 

além de preconizar que os instrumentos de planejamento, como é caso do Plano Municipal de Saúde, 

são ferramentas indispensáveis a gerar legalidade da administração e ao recebimentos de recursos 

dos entes federados, como podemos observar nas leis: Lei n.º 8.080/90, Lei n.º 8.142/90, Decreto n.º 

1.232/94, Portaria MS n.º 2.135/2013, LC n.º 141/2012, sem perder de vista a LRF nº 101/2000. 

O Plano Municipal de Saúde é um instrumento dinâmico e flexível do processo e planejamento 

dos serviços de saúde no âmbito de cada esfera de governo e constitui um documento formal da 

política de saúde. 

           A Lei Nº 8.080/90 atribui aos governos a competências e responsabilidade do planejamento 

estratégico no âmbito do Sistema Único de Saúde, que divulga o Pacto pela Saúde, no qual é definido 

o Sistema de Planejamento, seus objetivos e pontos prioritários de pactuação e com a portaria n. º 

2.135/13 que estabelece diretrizes para o processo de planejamento da saúde. 

           O Plano Municipal de Saúde tem por finalidade apresentar o planejamento da Secretaria 

Municipal de Saúde para o quadriênio 2022 a 2025, sendo o instrumento norteador das ações a serem 

realizadas neste período. O principal objetivo é a qualificação permanente do Sistema Único de 

Saúde. Assim, norteará as ações elaboradas nas Programações Anuais de Saúde (PAS) e os Relatórios 

Anuais e Quadrimestrais de Gestão, diretamente relacionados ao período do exercício da gestão 

municipal.  

Portanto apresentam estruturas semelhantes, sendo o primeiro de caráter propositivo e o 

segundo analítico/indicativo.     



 

 

12 

 

          A análise situacional do plano seguiu as orientações da portaria 2.135/2013, com a divisão entre 

quatro eixos: CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO; DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE 

SAÚDE; ACESSO, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE e GESTÃO EM SAÚDE.  

Elaborado com esforço conjunto de todos os técnicos do Município, onde foram mobilizados 

diversos agentes da gestão da saúde, Conselho Municipal de Saúde, propiciando um plano com 

capacidade de responder as principais demandas e necessidades de saúde da população. 

  Apresentamos este importante instrumento de gestão à sociedade de Bom Jesus do Tocantins, Pará, 

Pará, aos profissionais de saúde, Gestores Municipais, Federais, Estaduais e ao Conselho Municipal 

de Saúde, a fim que possamos efetivar uma política de saúde planejada dentro de seus custos e 

benefícios garantindo melhoria de condições de vida da população. 

 

 

Marcelo de Oliveira Silva 

Secretário Municipal de Saúde 
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O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PARÁ 
 
 
 
Vista  Aérea  
 
 
 

 
 

 
 
 

Símbolos e coordenadas  
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Aspectos geológicos 

 

Na geologia há áreas de exposição de rochas do período pré-cambriano, que correspondem ao Grupo 

Tocantins (filitos, xistos, gnaisses, quatzitos, etc.); de rochas de idade mesozoica, representativas da 

Formação Itapecuru (arenitos caulíniticus e argilitos); do cenozoico, que constituem a Formação 

Barreiras (arenitos, argilitos e siltitos); do terciário, com sedimentos inconsolidados (areia, siltes, 

argilas e cascalhos), e; do período quaternário recente e sub-atual.[7] 

O relevo é relativamente plano, com eventuais serras de pequena extensão, tabuleiros, colinas e 

e várzeas, que estão inseridas nas unidades morfoestruturais da Depressão Periférica do Sul do Pará 

e do Planalto Setentrional Pará-Maranhão.[7] 

Os solos do compõem-se de porções de Podzólico Vermelho-Amarelo, textura argilosa; Podzólico 

Vermelho-Amarelo plíntico, textura argilosa; Concrecionários Lateríticos indiscriminados distróficos, 

textura indiscriminada; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, textura média e textura argilosa; 

Podzólico Vermelho-Amarelo, textura média; Gley Pouco Húmico e Solos Aluviais eutróficos e 

distróficos, texturas indiscriminadas.[7] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-cambriano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesozoica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cenozoico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terci%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quatern%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Tocantins_(Par%C3%A1)#cite_note-Aspectos_gerais-7
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Tocantins_(Par%C3%A1)#cite_note-Aspectos_gerais-7
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Tocantins_(Par%C3%A1)#cite_note-Aspectos_gerais-7
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Vegetação 

 

A vegetação de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará é de três tipos principais: Floresta Densa 

submontana, Floresta Densa dos Altos platôs e Floresta dos Terraços aluviais, estas últimas com 

ocorrência nas proximidades do Rio Tocantins. A imensa quantidade de Florestas Secundárias e 

Campos Artificiais deve-se avanço dos latifúndios sobre as áreas de Florestas Primitivas de Terra 

Firme.[7] 

 

Hidrografia 

 

O principal curso d'água do município é o Rio Tocantins, que recebe, juntamente com o seu afluente, 

o rio Jacundá, toda a drenagem do município. O Tocantins serve de limite natural, ao sul, com o 

município de São João do Araguaia. 

Os tributários mais importantes do Tocantins em solo bonjesuense são o Rio Flexeira (que serve de 

limite oeste com o município de Marabá), o Rio Mãe Maria, o Rio Jacundá (e seus afluentes: rio 

Jacundazinho e o Igarapé Maguari), o Rio Boa Sorte (e seus afluentes: o Cajueiro e o Grapiá-Gavião) 

e o Rio Samaúma. 

O Rio Samaúma é o principal curso d'água a sede municipal, formando inclusive o Lago Samaúma, de 

formação artificial, que serve como área de lazer aos munícipes. 

Clima 

Segundo a classificação de Köppen-Geiger o clima bonjesuense é tropical semiúmido (Aw/As). Possui 

temperaturas médias anuais de 26,35º C, apresentando a média máxima em torno de 32,10º C e 

mínima de 22,71º C 

A umidade relativa é elevada, com variações significativas entre as estações mais chuvosas e as mais 

secas, que vão de 100% a 52%, sendo a média real de 78%. O período chuvoso ocorre, notadamente, 

de novembro a maio, e o mais seco de junho a novembro, estando o índice pluviométrico anual em 

torno de 2.000 mm. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latif%C3%BAndio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Tocantins_(Par%C3%A1)#cite_note-Aspectos_gerais-7
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_com_esta%C3%A7%C3%A3o_seca
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Demografia 

Em aspectos demográficos, Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará é considerada uma localidade 

pequena, com tímida evolução populacional desde sua emancipação. O Censo de 2010 

do IBGE calculou que havia 8051 homens e 7247 mulheres no município, uma diferença razoável 

entre os sexos. No total, 53,33% da população era residente em áreas urbanas, uma evolução 

considerável, se comparado ao resultado do Censo de 1991, que apontava que somente 30,20% da 

população era residente em áreas urbanas.[10] 

Com um fator de migração determinante para a composição populacional, o Censo 1991 atestou que 

foram os nordestinos os principais responsáveis pela colonização do município, em especial aqueles 

que vieram da Bahia, que representavam cerca de 20% do perfil demográfico; seguido pelos 

originários do Maranhão, com cerca de 15%, e; dos piauienses e cearenses, com cerca de 4% juntos. 

Em outro aspecto, os originais de Minas Gerais (cerca de 12%), Espírito Santo (cerca de 7%) 

e Goiás (cerca de 2%), formavam o segundo grupo de migrantes com população relevante em 

1991.[10] 

O Censo de 2000, constatou que Bom Jesus é um município de maioria cristã, sendo que a maior 

denominação é a Igreja Católica Apostólica Romana, com 63,38%, seguida pelos protestantes, com 

14,73% — majoritariamente da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e 

da Igreja Batista. O maior grupo não-cristão são dos sem religião, que somam 20,73% da população 

Subdivisões 

 

O município possui, além da sede, três núcleos populacionais expressivos: São Raimundo (km 40), 

São Francisco (Casca Seca) e a comunidade Bacabal. 

 

Patrimônio natural 

 

Em Bom Jesus, há uma importante população de indígenas localizado na Reserva Mãe Maria, às 

margens da BR-222. A Terra Indígena Mãe Maria é uma terra indígena de usufruto dos povos 

indígenas dos grupos Gavião do Oeste e Gavião da Montanha. Foi homologada em 20 de 

agosto de 1986, pelo então presidente José Sarney, possuindo área de 62.488 hectares. Apresenta 

como limites os igarapés Flecheiras e Jacundá, afluentes da margem direita do curso médio do rio 

Tocantins. Segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), sua população em 2010 era de 782 

habitantes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Tocantins_(Par%C3%A1)#cite_note-Fapespa-10
https://pt.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%A7%C3%A3o_nordestina_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Tocantins_(Par%C3%A1)#cite_note-Fapespa-10
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Apost%C3%B3lica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_de_Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Adventista_do_S%C3%A9timo_Dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irreligi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terras_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gavi%C3%A3o_do_Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igarap%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Nacional_de_Sa%C3%BAde
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Economia  

 

A abertura da rodovia PA-070 (atual BR-222), em 1969, propiciou a inserção de novas atividades 

econômicas e a migração de novos colonos para a vila de Bom Jesus. Até então as atividades regionais 

estavam principalmente ligadas a pequena lavoura ou a agricultura de subsistência com pouca ou 

nenhuma produção de excedente. A abertura da PA-070 trouxe para a região, a 

atividade pecuária extensiva e a possibilidade de extração da madeira que ainda havia em 

abundância na região.  

Bom Jesus é um dos municípios que compõem a fronteira agrícola Amazônica, maior produtora 

de comandites agrícolas da Amazônia brasileira. Segundo a pesquisa agropecuária do IBGE, em 2015, 

havia no município a lavoura temporária de amendoim, arroz, feijão, milho, melancia e mandioca, e; 

a permanente de banana, coco-da-baía e urucum. O excedente produzido pelo município é 

principalmente vendido aos municípios vizinhos. Bom Jesus depende muito do comércio com os 

municípios vizinhos, que além de venderem outros produtos agrícolas essenciais, também vendem 

gêneros alimentícios industrializados não produzidos localmente. No extrativismo vegetal, o 

destaque é a castanha-do-brasil.  

Segundo a pesquisa agropecuária do IBGE, em 2015, a economia local se assentava na produção de 

leite e carne bovina, sendo a segunda maior bacia leiteira do Pará.[10] O município é auto-suficiente 

na produção desses gêneros, contudo não é capaz de beneficiar toda a sua produção, vendendo a 

maior parte desta in natura para a produção secundária em outras cidades. 

Infraestrutura 

O município é entrecortado pela rodovia BR-222 que a liga aos municípios de Marabá, ao oeste e Abel 

Figueiredo, a leste, ligando-a a todo o Brasil, por extensão. O acesso ao Maranhão é feito pela Estrada 

Vicinal Carne de Sol, no município de Abel Figueiredo.  

A Estrada de Ferro Carajás (também denominada como ferrovia EF-315) atravessa a parte sul do 

município, porém não dispõe de estação no território bonjesuense, tendo as mais próximas em São 

Pedro da Água Branca e em Marabá. 

Bom Jesus também dispõe de um aeródromo dentro da cidade, com uma pista de 1200 metros. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-222
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_agr%C3%ADcola_Amaz%C3%B4nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Commodity
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amendoim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Melancia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coco-da-ba%C3%ADa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urucum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-do-brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Tocantins_(Par%C3%A1)#cite_note-Fapespa-10
https://pt.wikipedia.org/wiki/Industrializa%C3%A7%C3%A3o_do_produto
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-222
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abel_Figueiredo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abel_Figueiredo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Caraj%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_da_%C3%81gua_Branca
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_da_%C3%81gua_Branca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromo
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O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Definir a política municipal de saúde do Município de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará, Estado do 

Pará, a partir dos princípios do SUS, envolvendo a comunidade e as equipes de saúde na formulação 

de programas e estratégias que visem melhorar a saúde e a qualidade de vida da população do 

município.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Organizar as ações administrativas da Secretaria Municipal de Saúde a fim de atingir os 

objetivos propostos; 

2. Promover e ampliar a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma 

integrada e planejada; 

3. Promover e ampliar a oferta de serviços da atenção especializada com vista a qualificação de 

acesso e redução das desigualdades; 

4. Promover ações que garantam acesso da população à medicamentos e insumos 

estratégicos, em tempo adequado; 

5. Reduzir ou controlar a ocorrências de doenças ou agravos passiveis de prevenção e controle; 

6. Fomentar a produção de conhecimentos científicos, promovendo o acesso da população; 

7. Aperfeiçoar a gestão do SUS visando a garantira de acesso a bens e serviços de saúde, em 

tempo adequado.  

 
PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
 

Constituição Federal / 1988, Artigos 196, 197, 198, 199 e 200, 

  Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/90, 19 der setembro de 1990 

Lei N.º 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990 

Decreto n.º 1.232, de 30.08.1994 

Decreto no 7.508/2011 

Portaria nº 2.751, de 11 de novembro de 2009   

Portaria 2.135/2013, 25 de setembro de 2013 
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Portaria MS nº 1.631/2016 

Nota Técnica do MS nº 20/2021 

 

ELABORAÇÃO: 

 

 

A análise de situação foi elaborada considerando o desempenho obtido em relação ao que foi 

planejado e executado entre 2018 a 2021, além de considerar outras séries históricas relevantes. Na 

análise de situação, apresentam-se dados atualizados e identificam-se os avanços alcançados, bem 

como os desafios que ainda permanecem, com o intuito de definir estratégias que produzam 

alteração na realidade e melhorias na condição de saúde da população.  

A partir desse levantamento, foram esboçados os objetivos finalísticos que compõem o PMS, 

além disso, a secretaria criou um grupo de trabalho composto por técnicos responsáveis pela 

elaboração do planejamento e monitoramento das estratégias, que em conjunto com a comissão 

técnica do Conselho de Saúde, uniformizaram os conceitos e a definição da metodologia a ser 

utilizada na elaboração de metas e indicadores.  

Assim, no intuito de qualificar estes atributos, o GT e o CMS definiram a estrutura de uma 

“Ficha de Qualificação” e os conceitos de cada atributo a ser utilizado, permitindo a compreensão do 

que se pretende realizar, como e quando, oportunizando o monitoramento dos compromissos do 

gestor municipal do SUS, firmados até o final do Plano.  

A elaboração de metas levou em consideração, entre outros elementos, as Diretrizes do 

Conselho Municipal de Saúde e a Análise Situacional.  

            Cabe mencionar que o Plano Municipal de Saúde possui compromissos focados em resultados 

finalísticos a serem entregues para a sociedade. Em alguns casos, o alcance desses resultados não 

depende exclusivamente da atuação da gestão municipal do SUS, pois o cumprimento das metas 

depende de esforços realizados pelas três esferas (federal, estadual e municipal). Nesse sentido, a 

SMS envida esforços para o aperfeiçoamento da gestão do SUS e da relação entre os gestores do 

Sistema Único de Saúde. 

Orientadores Estratégicos: 

 

O Plano Municipal de Saúde, como instrumento orientador da política pública de saúde deve, 

naturalmente, estar alinhado às demandas da sociedade e às orientações governamentais. É 
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importante que o PMS busque convergência entre atores internos e externos, tenha coerência com 

os esforços para aprimoramento da gestão e almeje alcançar a visão de futuro do órgão.  

 

d. Missão, Visão e Valores  

 

Foram redefinidos a Missão, Visão e Valores de modo a permitir que agentes internos e externos 

compartilhem dos mesmos propósitos e ideais. 

MISSÃO: Promover a saúde e o bem-estar de todos, por meio da formulação e implementação de 

políticas públicas de saúde, pautando-se pela universalidade, integralidade e equidade 

VISÃO: Sistema de Saúde Público efetivo e reconhecido por todos. 

VALORES: Inovação, Comprometimento, Empatia, Transparência, Ética, Eficiência e efetividade, 

Sustentabilidade. 

 

Diretrizes:   

 

Conforme preconizado na Lei nº 8.142/90 e na Lei Complementar nº 141/12, a Conferência de Saúde 

e o Conselho de Saúde devem estabelecer diretrizes para a condução da política de saúde. Os 

orientadores foram formalizados através do GT e do CMS, que aprovou as definições de prioridades 

para as ações e serviços públicos de saúde que integrarão o PMS 2022-2025, tendo como base o 

Projeto da PPA 2022-2025 que nortearão as futuras LDO’s e LOA’s 

Estas diretrizes representaram um importante referencial para a elaboração de todo o Plano 

Municipal de Saúde, desde seus Objetivos até suas metas, ações e indicadores: 

 

1. Investimento de todo o orçamento da saúde em prol da consolidação do SUS universal e de 

qualidade, mediante a obtenção do financiamento suficiente para o Sistema Único de Saúde 

(SUS), incluindo os valores das transferências fundo a fundo da União, conforme critérios, 

modalidades e categorias pactuadas e nos termos do artigo 17 da Lei Complementar nº 

141/2012.  

2. Ampliação da pactuação do saneamento básico e saúde ambiental, incluindo tratamento 

adequado dos resíduos sólidos, dando a devida prioridade político-orçamentária, para a 

promoção da saúde e redução dos agravos e das desigualdades sociais.  
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3. Garantia de recursos orçamentários e financeiros para além do piso de empenho e teto de 

pagamento fixados pela Emenda Constitucional nº 95/2016 de modo a impedir a redução no 

período do PMST, em termos de valores reais, da aplicação mínima em ações e serviços 

públicos de saúde em comparação aos maiores valores empenhados a partir de 2021, 

inclusive enquanto proporção da receita corrente líquida, bem como para a integral 

disponibilidade financeira para o pagamento das despesas empenhadas nos exercícios e dos 

restos a pagar inscritos e reinscritos, além do cumprimento de outras diretrizes estabelecidas 

nesta Resolução.  

4. Garantia do acesso da população a serviços públicos de qualidade, com equidade e em tempo 

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, de modo a considerar os 

determinantes sociais, atendendo às questões culturais, de raça/cor/etnia, gênero, 

orientação sexual, identidade de gênero e geração e de ciclos de vida, aprimorando a política 

de atenção básica e a atenção especializada e a consolidação das redes regionalizadas de 

atenção integral às pessoas no território  

5. Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de proteção, 

promoção, prevenção e vigilância em saúde  

6. Garantia da atenção integral à saúde da criança, com especial atenção nos dois primeiros anos 

de vida, e da mulher, com especial atenção na gestação, aos seus direitos sexuais e 

reprodutivos, e às áreas e populações em situação de maior vulnerabilidade social, população 

com deficiência, especialmente a população em situação de rua, ribeirinhos, povo do 

campo/água/floresta, população negra, quilombolas, LGBT, ciganos e população em privação 

de liberdade.  

7. Aprimoramento das redes de urgência e emergência, com expansão e adequação de suas 

unidades de atendimento, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e das 

centrais de regulação, estimulando o funcionamento com pessoal capacitado e em 

quantidade adequada, articulando as com outras redes de atenção.  

8. Fortalecimento de todas as redes de atenção pública, em especial a rede de saúde mental e 

demais transtornos, com ênfase nas ações de promoção e prevenção relacionadas ao uso 

problemático de crack, álcool e outras drogas, com ampliação e garantia de abertura e/ou 

manutenção dos investimentos dos serviços da rede própria e leitos integrais em hospitais 

gerais, bem como as redes de atenção às pessoas com deficiência e à saúde bucal.  
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9. Garantia da atenção integral à saúde da mulher, do homem, da pessoa com deficiência, da 

pessoa idosa e das pessoas com doenças crônicas, raras e negligenciadas, estimulando o 

envelhecimento ativo e saudável e fortalecendo as ações de promoção, prevenção e 

reabilitação, bem como o fortalecimento de espaços para prestação de cuidados prolongados 

e paliativos e apoio à consolidação do Plano de Enfrentamento às Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis.  

10. Garantia da implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

11. Contribuição para a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização 

das relações de trabalho dos profissionais que atuam na área da saúde.   

12. Garantir e implementar gestão pública e direta com instrumentos de relação federativa, com 

centralidade na garantia do acesso, gestão participativa e democrática, qualificada e 

resolutiva com participação social e financiamento estável.  

13. Garantia e aprimoramento da assistência farmacêutica universal e integral no âmbito do SUS, 

estimulando e pactuando a estruturação da rede de serviços e a sua força de trabalho da 

assistência farmacêutica. 

14. Garantia da regulação e fiscalização da saúde suplementar, assegurando a participação dos 

Conselhos de Saúde neste processo  

15. Garantia da implementação e efetivação da política de práticas integrativas e 

complementares em saúde e sua inserção com a sociedade. 

16. Aprimoramento da política de comunicação em saúde, propiciando mecanismos 

permanentes de diálogo com a sociedade em torno das diretrizes do SUS e da política de 

saúde como meio de atender as demandas sociais.  

17. Aprimoramento do controle das doenças endêmicas, parasitárias e zoonoses, melhorando a 

vigilância à saúde, especialmente ao combate do mosquito Aedes aegypti e demais 

arboviroses, raiva e leishmaniose 

18. Qualificação do transporte sanitário que promova proteção e segurança dos usuários do SUS, 

de modo a evitar os constrangimentos por eles enfrentados historicamente no deslocamento 

para o atendimento de suas necessidades de saúde. 



23 
 

 

Cadeia de Valor e Mapa Estratégico  

 

A cadeia de valor e o mapa estratégico possuem funções importantes e complementares.  

A primeira explicita os macroprocessos finalísticos e de apoio de uma organização e, a partir 

disso, como eles geram valor para a sociedade. O segundo, por sua vez, detalha os Objetivos 

da organização, sejam eles finalísticos, de suporte ou governança. Isso possibilita não apenas 

a definição de indicadores para os objetivos finalísticos – os quais serão detalhados neste 

Plano de Saúde -, como também a elaboração de indicadores para processos mais internos e 

de suporte à gestão, gerando uma visão compartilhada para o alcance de sua Missão: 

1. Gestão de cenário em saúde 

2. Gestão de políticas públicas em saúde 

3. Articulação interfederativa e interinstitucional 

4. Fomento ao desenvolvimento cientifico, tecnológico e produtivo em saúde 

5. Gestão do trabalho em saúde 

6. Gestão de insumos estratégicos aplicados à saúde 

7. Gestão de pessoas 

8. Gestão em TI 

9. Gestão da informação 

10. Gestão da logística publica 

11. Gestão financeira e contábil 

12. Gestão estratégica 

13. Gestão de planejamento e logística 

14. Gestão de avaliação e controle 

15. Controle social 

16. Assessoramento jurídico 
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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO 

Base legal 

O planejamento das políticas da Administração Pública Municipal, para a área da saúde, deve ser 

expresso em dois planos: o Plano Municipal de Saúde (PMS) e o Plano Plurianual (PPA), ambos 

previstos na Constituição Federal de 1988. O PPA está definido expressamente no art. 165 e presente 

em outros dispositivos. O PMS corresponde ao plano setorial, previsto no mesmo artigo, porém de 

forma genérica no §4º. 

No artigo 94 da Portaria de Consolidação do MS nº 1/2017, estabelece as diretrizes para o processo 

de planejamento no âmbito do SUS, conforme relato a seguir: 

I – Planejamento como responsabilidade individual de cada um dos três entes federados, a ser 

desenvolvido de forma contínua, articulada e integrada (Origem: PRT MS/GM 2.135/2013, Art. 1º, 

Parágrafo Único, I) 

II - Respeito aos resultados das pactuações entre os gestores nas Comissões Intergestores Regionais 

(CIR), Bipartite (CIB) e tripartite (CIT) (Origem: PRT MS/GM 2.135/2013, Art. 1º, Parágrafo Único, II) 

III - Monitoramento, avaliação e integração da gestão do SUS; (Origem: PRT MS/GM 2.135/2013, Art. 

1º, Parágrafo Único, III) 

IV - Planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por problemas e 

necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos e metas; (Origem: PRT MS/GM 

2.135/2013, Art. 1º, Parágrafo Único, IV) 

V - Compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde (Plano de Saúde e respectivas 

Programações Anuais, Relatório de Gestão) e os instrumentos de planejamento e orçamento de 

governo, quais sejam o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), em cada esfera de gestão; (Origem: PRT MS/GM 2.135/2013, Art. 1º, 

Parágrafo Único, V) 

VI - Transparência e visibilidade da gestão da saúde, mediante incentivo à participação da 

comunidade; e (Origem: PRT MS/GM 2.135/2013, Art. 1º, Parágrafo Único, VI) 
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VII - Concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da população em cada região 

de saúde, para elaboração de forma integrada. (Origem: PRT MS/GM 2.135/2013, Art. 1º, Parágrafo 

Único, VII) 

No Artigo 95, da referida portaria de Consolidação do MS n.º 1/2017, no § 3º orienta que os 

prazos para elaboração do PPA, da LDO e da LOA observam o disposto nas Constituições e Leis 

Orgânicas dos entes federados. (Origem: PRT MS/GM 2.135/2013, Art. 2º, § 3º); 

No artigo 96 da referida portaria de Consolidação do MS n.º 1/2017, no § 2º orienta que o Plano 

de Saúde observará os prazos do PPA, conforme definido nas Leis Orgânicas dos entes federados. 

(Origem: PRT MS/GM 2.135/2013, Art. 3º, § 2º); 

A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre a obrigação legal de elaboração do PMS (art. 15 e 16) e sobre a 

compatibilização das necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos 

de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União (art. 36).  

Além disso, deve-se estabelecer diretrizes em função das características epidemiológicas e da 

organização dos, ressalta-se ainda que a Lei Complementar nº 141/2012, no artigo 30, § 4º, reforça 

que cabe aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades.  

A Lei nº 8.142/1990 dispõe que devem ser realizadas Conferências de Saúde, a fim de propor 

diretrizes para a formulação da política de saúde em cada nível da federação.  

Nesse contexto, o CMS e a Conferência de Saúde são instâncias colegiadas do SUS, que 

permitem a participação social, e possuem papel importante na definição das diretrizes que 

subsidiam a formulação de estratégias, objetivos, metas e indicadores e, posteriormente, no controle 

e avaliação da execução da política pública. Assim, as diretrizes estabelecidas pelas Conferencias 

Municipais de Saúde. 

A partir do artigo 94 da Portaria de Consolidação MS nº 1/2017, pode-se visualizar as diretrizes para 

o processo de planejamento no âmbito do SUS, a definição da vigência de quatro anos e dos 

elementos que devem compor o PNS, como:  

a) a análise situacional de saúde;  

b) os objetivos, metas e indicadores;  

c) o processo de monitoramento e avaliação.  
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A estrutura do PNS 2022-2025 amplia o escopo requerido pela legislação apresentando 

aspectos relacionados ao Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde, como por exemplo 

Cadeia de Valor, Missão, Visão, Valores e Mapa Estratégico. 

Plano de Governo/PPA Diretrizes do CMS e 
Conferencias 

Analise situacional 

Orientador estratégico 

Objetivos finalísticos 

Atenção 
primária 

Atenção 
especializada 

Vigilância em 
saúde 

Assistência 
farmacêutica 

Média e alta 
complexidade 

Gestão em 
saúde 

Diretrizes, Metas, Indicadores e ações 

Monitoramento 

 

 

ANALISE SITUACIONAL 

 

 A análise situacional apresenta a seguinte estrutura básica, de acordo com a Portaria nº 

2.135/2013, do Ministério da Saúde: 

1. Estrutura do Sistema de Saúde; 

2. Redes de Atenção à Saúde; 

3. Condições Sócios Sanitárias; 

4.  Fluxos de Acesso; 

5.  Recursos Financeiros; 

6.  Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; 

7.  Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde e Gestão; 

8. Definição das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 

9. Processo de monitoramento e avaliação. 

 

1. INFRA ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE  

1.1. Atenção Básica 

a. Saúde da mulher 
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b. Saúde do Idoso 

c. Saúde do homem 

d. Saúde da Criança, adolescentes e jovens 

e. Saúde do Trabalhador 

f. Saúde da Pessoas portadora de deficiência 

g. Saúde Mental  

h. Saúde bucal 

i. Saúde da População negra 

 

1.2. Divisão de Vigilância em Saúde 

a. Vigilância Sanitária 

b. Vigilância Epidemiológica 

c. Saúde do Trabalhador 

1.3. Média e alta Complexidade 

a. Atenção hospitalar e ambulatorial 

b. Serviços de urgência e Emergência 

1.4. Divisão Administrativa e Financeira 

a) Setor pessoal 

b) Setor contábil 

c) Setor de planejamento 

d) Almoxarifado 

e) Setor de comunicação 

f) Setor de TI 

g) Copa e cozinha 

1.5. Assistência Farmacêutica 

a) Central de Abastecimento Farmacêutico 

b) Sistema HORUS 
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2. REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE  

 2.1. ATENÇÃO BÁSICA 

a. Esquipes de Saúde da Família: 6 

b. Equipes de Saúde Bucal: 6 

c. Posto de Saúde: 4 

d. Central de Apoio a Saúde da Familia – NASF: 1 

e. Vigilância epidemiológica: 1 

f. Vigilância Sanitária: 1 

g. Central de Gestão em Saúde 

2.2. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

a. Unidade Móvel Pre hospitalar SAMU: 1 

b. Central de Regulação: 1 

c.  Hospital Municipal: 1 

 

 

d. Leitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

CIRÚRGICO 

Código Descrição Existente Sus 

03 CIRURGIA GERAL  6 6 

CLÍNICO 

Codigo Descrição Existente Sus 

33 CLINICA GERAL 12 12 

OBSTÉTRICO 

Codigo Descrição Existente Sus 

10 
OBSTETRICIA 

CIRURGICA 

2 2 

43 OBSTETRICIA CLINICA 5 5 

PEDIATRICO 

Codigo Descrição Existente Sus 

45 PEDIATRIA CLINICA 6 6 

Total Geral  31 31 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=03&VTipo_Leito=1&VListar=1&VEstado=15&VMun=150618&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=33&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=15&VMun=150618&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=10&VTipo_Leito=4&VListar=1&VEstado=15&VMun=150618&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=10&VTipo_Leito=4&VListar=1&VEstado=15&VMun=150618&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=43&VTipo_Leito=4&VListar=1&VEstado=15&VMun=150618&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=45&VTipo_Leito=5&VListar=1&VEstado=15&VMun=150618&VComp=
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  e. Equipamentos 

Código Equipamento Existentes 
Em 

Uso 

Existentes 

SUS 

Em Uso 

SUS 

1-EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   

05 Raio X de 100 a 500 mA 1 1 1 1 

15 Ultrassom Convencional 1 1 1 1 

TOTAL 2 2 2 2 

2-EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA   

19 AR CONDICIONADO 2 2 1 1 

21 Controle Ambiental/Ar-condicionado 

Central 

21 20 21 20 

22 Grupo Gerador 1 1 1 1 

23 Usina de Oxigenio 2 1 2 1 

TOTAL 26 24 25 23 

7-EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA   

80 Equipo Odontologico  6 6 6 6 

81 Compressor Odontologico  3 3 3 3 

TOTAL 9 9 9 9 

5-EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA   

53 Berço Aquecido 1 1 1 1 

58 Incubadora 1 1 1 1 

60 Monitor de ECG  1 1 1 1 

63 Reanimador Pulmonar/AMBU  2 2 2 2 

64 Respirador/Ventilador 7 7 7 7 

TOTAL 12 12 12 12 

4-EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS   

41 Eletrocardiografo 1 1 1 1 

TOTAL 1 1 1 1 
 

 

 

 

CONDIÇÕ DE SAÚDE 

 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

O município de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará, Pará desenvolve dentro do âmbito da 

atenção primária programas como estratégia saúde da família, estratégia de agentes 

comunitários de saúde, saúde bucal, saúde na escola, núcleo ampliado de apoio a saúde da 

família, vigilância nutricional e vigilância em saúde. 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=05&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=15&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=19&VTipo_Equip=2&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=21&VTipo_Equip=2&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=21&VTipo_Equip=2&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=22&VTipo_Equip=2&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=23&VTipo_Equip=2&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=80&VTipo_Equip=7&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=81&VTipo_Equip=7&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=53&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=58&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=60&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=63&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=64&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=41&VTipo_Equip=4&VListar=1&VEstado=15&VMun=150157&VComp=
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A cobertura da estratégia saúde da família em 2021 atinge 100% do teto pactuado junto ao 

Ministério da Saúde, contando com doze (06) equipes de Saúde da Família cadastradas e 

implantadas do teto de 8 estratégias credenciadas junto ao Ministério da Saúde. 

O perfil de distribuição do mapeamento das áreas cobre 83,33% de famílias da zona urbana e 

16,67% na zona rural.  A adesão ao programa por parte da população é visualizada de forma 

positiva, mas se sugere ampliação dos serviços com a finalidade de integralizar as ações ao 

contingente populacional. 

A cobertura da estratégia de agentes comunitários de saúde em 2021 pelos 50  ACS (CNES), 

atinge 88,86% (e Gestor) do teto pactuado pelo Ministério da Saúde. Os agentes foram 

admitidos através de processo seletivo público. 

As micro áreas descobertas é justificada por situações de pedido de desligamento pelo agente, 

situação de saúde e aposentadoria. Compete ao município a realização de um novo processo 

de seleção para suprir carências do programa.  

  A saúde bucal implantada no município, modalidade I, com 6 equipes credenciadas e 

implantadas apelo Ministério da Saúde, cobre 100% pactuado pelo Ministério da Saúde. A 

expansão está assegurada para 100% das unidades em virtude dos projetos de construção e 

ampliação de novas Unidades Básicas, sendo 7 USB na zona urbana e 1 na zona rural.  

  O Núcleo de Apoio a Saúde da Família, tipo I, meta pactuada com o Ministério da 

Saúde, funciona com uma equipe multiprofissional composta por Assistente Social, psicólogo 

clinico, nutricionista, fisioterapeuta geral, educador físico, fonoaudiólogo, farmacêutico. 

Dentro das competências da vigilância nutricional, a atenção básica acompanha a 

população alvo pelo diagnóstico do estado nutricional, implantando ações de administração 

da vitamina A e do ferro, bem ações do programa amamenta alimenta. Além de cumprir com 

as vigências programadas de acompanhamento do cumprimento das condicionalidades do 

programa bolsa família. O município apresenta 90,05% de Famílias beneficiadas pelo 

programa Bolsa Familia. 

 

Saúde da Mulher 

 O número de mulheres em idade fértil no município totaliza 5.253  mulheres.  A secretaria 

municipal de saúde desenvolve a política de saúde da mulher de acordo com as portarias ministeriais, 
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com ações descentralizadas nos diversos serviços das ESF, tais como: programas de planejamento 

familiar, acompanhamento do ciclo grávido puerperal, acompanhamento de sintomas climatérios, 

acompanhamento de prevenção de câncer de mama e de colo uterino e saúde bucal.  

A adesão aos programas de acompanhamento à saúde da mulher pela população feminina 

acontece de forma positiva. Deve-se analisar de forma crítica a permanência das mulheres nas 

consultas de controle desses programas.  

Registro de Morbidade e óbitos com causas relacionadas a saúde da mulher no seu período fértil: 

Capitulo do CID 10 2018 2019 2020 2021 Total  Óbitos 

Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

58 47 66 76 247 3 

Neoplasias (tumores) 4 13 10 14 41 2 

Doenças sangue órgãos 
hemat e transt imunitár 

5 - 3 5 13 1 

Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 

4 5 3 9 21 - 

Transtornos mentais e 
comportamentais 

2 2 3 3 10 - 

Doenças do sistema nervoso 3 4 1 5 13 - 
Doenças do olho e anexos 1 1 1 1 4 - 

Doenças do ouvido e da 
apófise mastóide 

1 1 2 - 4 - 

Doenças do aparelho 
circulatório 

14 18 20 22 74 1 

Doenças do aparelho 
respiratório 

20 30 27 10 87 1 

Doenças do aparelho 
digestivo 

42 27 23 45 137 - 

Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 

- 2 2 4 8 - 

Doenças sist osteomuscular 
e tec conjuntivo 

1 - 1 3 5 - 

Doenças do aparelho 
geniturinário 

43 54 47 49 193 1 

Gravidez parto e puerpério 197 213 225 244 879 - 

Algumas afec originadas no 
período perinatal 

1 2 1 - 4 1 

Malf cong deformid e 
anomalias cromossômicas 

2 - 1 1 4 - 

Sint sinais e achad anorm ex 
clín e laborat 

5 - 1 2 8 - 

Lesões enven e alg out 
conseq causas externas 

28 11 17 23 79 - 
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Contatos com serviços de 
saúde 

1 1 1 1 4 - 

TOTAL 432 431 455 517 1.835 10 

 

Considerando a série histórica de 2018/2021 com 10 óbitos, representa 0,19 %     do total de mulheres 

na faixa de 10 – 49 anos. Todos os óbitos são investigados com a intenção de rastrear a causa e adotar 

medidas preveníeis de redução da mortalidade em mulheres com idade fértil.  

 

Saúde do Idoso (População de idosos de 60 a 80 anos: 1.711) 

 

Quanto aos idosos foram ressaltados acidentes por queimadura e quedas, doenças 

respiratórias agudas, doenças degenerativas auto munes e violência doméstica e familiar.   A política 

de atenção à saúde do idoso visa garantir atenção integral à Saúde da população idosa, com ênfase 

no envelhecimento saudável e ativo. 

 A proposta de envelhecimento ativo e saudável busca oferecer qualidade de vida por meio 

da orientação a alimentação adequada e balanceada, prática regular de exercícios físicos, convivência 

social estimulante, busca de atividades prazerosas e/ou que reduzam o estresse, diminuição dos 

danos decorrentes do consumo de álcool e tabaco e diminuição significativa da automedicação. A 

população idosa é assistida pela estratégia saúde da família que desenvolve ações e atividades 

educativas objetivando fortalecer hábitos saudáveis e contribuir com a qualidade de vida dos idosos. 

Principais causas de internações e óbitos dos idosos 

Capitulo do CID 10 Internações Óbitos  
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 114 5 

II. Neoplasias (tumores) 3 - 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 10 - 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 18 - 

V. Transtornos mentais e comportamentais 3 - 

VI. Doenças do sistema nervoso 2 - 

VII. Doenças do olho e anexos 1 - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 57 3 
X. Doenças do aparelho respiratório 44 3 

XI. Doenças do aparelho digestivo 26 - 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 7 - 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 4 - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 21 1 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 10 - 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 30 - 
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TOTAL 350 12 
 

Considerando a população de idosos de 1.711 pessoas na faixa etária de 60 anos ou mais, o 

índice de internações em 2021 representa apenas 20,45% dessa faixa. Com relação aos óbitos o 

indicador é de 0,70% desta população. 

 

Saúde do Homem (População masculina: 9.227 habitantes) 

 

           Segundo os princípios e diretrizes do Ministério da Saúde, a proposição da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem, visa qualificar a atenção à saúde da população masculina na 

perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção. Para isso, a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem está alinhada com a Política Nacional de Atenção 

Básica porta de entrada do Sistema Único de Saúde e com as estratégias de humanização em saúde, 

e em consonância com os princípios do SUS, fortalecendo ações e serviços em redes e cuidados da 

saúde. 

           Vários estudos comparativos entre homens e mulheres têm comprovado que os homens são 

mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e que morrem mais 

precocemente que as mulheres. Apesar da maior vulnerabilidade e das altas taxas de 

morbimortalidade, os homens não buscam, como o fazem as mulheres, os serviços de atenção 

primária, adentrando o sistema de saúde pela atenção ambulatorial e hospitalar, o que tem como 

consequência agravo da morbidade pelo retardamento na atenção e maior custo para o sistema de 

saúde. 

           O reconhecimento de que a população masculina acessa o sistema de saúde por meio da 

atenção especializada requer mecanismos de fortalecimento e qualificação da atenção primária, para 

que a atenção à saúde não se restrinja à recuperação, garantindo, sobretudo, a promoção da saúde 

e a prevenção a agravos evitáveis.  

            A não procura pelos serviços de atenção primária faz com que o indivíduo fique privado da 

proteção necessária à preservação de sua saúde e continue a fazer uso de procedimentos 

desnecessários se a procura pela atenção houvesse ocorrido em momento anterior. (Política Nacional 

de Atenção Integral a Saúde do Homem).  

           A procura tardia faz com que as doenças sejam diagnosticadas tardiamente e os tratamentos 

necessários sejam longos. Estudos demonstram que os homens têm dificuldade em aderir a 

tratamentos crônicos ou prolongados ou ainda em modificar hábitos.  
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        Grande parte da não adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, decorre das 

variáveis culturais como a crença de invulnerabilidade enraizada na cultura patriarcal, sendo a doença 

um sinal de fraqueza. Além disso, os serviços a Adultos jovens são mencionados: tuberculose, 

tabagismo, álcool, drogas, violência sexual, paternidade precoce, homicídios e acidentes de trânsito 

entre homens e suicídios entre as mulheres.  

 

Principais causas de internações e óbitos de homem até out/2021: 

Capítulo CID-10 Internações Óbitos 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 183 2 

II. Neoplasias (tumores) 5 - 
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 10 - 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 24 1 

V. Transtornos mentais e comportamentais 8 - 

VI. Doenças do sistema nervoso 3 - 
VII. Doenças do olho e anexos 6 - 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 51 4 

X. Doenças do aparelho respiratório 97 3 

XI. Doenças do aparelho digestivo 74 1 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 11 - 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 8 - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 38 1 
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 6 - 

XVII.Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 

3 - 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 13 - 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 117 - 

XXI. Contatos com serviços de saúde 3 - 
TOTAL 661 12 

 

 

Saúde da criança, adolescentes e Jovens 

 

As categorias “adolescência” e “juventude” são construções culturais e sociais, que têm uma base 

material vinculada à idade. Essa facticidade dos ciclos etários apresenta um modo particular de estar 

no mundo em sua temporalidade, com distâncias e durações diferenciadas. A condição etária aparece 

em todas as sociedades como um dos principais eixos ordenadores das políticas públicas e das ações 

sociais (MARGULIS; URRESTI, 1996). Na realidade brasileira, adolescentes e jovens são definidos por 

diferentes aspectos, emergindo opiniões diferenciadas quanto às formas de situá-los nos marcos 
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referenciais que os caracterizam. O Ministério da Saúde segue como definição de adolescência a 

prescrita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que caracteriza o período de 10 e 19 anos e 

compreende como juventude a população dos 15 a 24 anos (BRASIL, 2010, p. 46). O Estatuto da 

Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013) define juventudes a partir de faixas etárias. Dos 15 

a 17 anos são adolescentes-jovens; dos 18 a 24 anos de jovens-jovens. Portanto, nessas definições 

há uma interseção entre a metade da adolescência e os primeiros anos da juventude.  

            A secretaria municipal de saúde desenvolve a política Saúde da  criança, adolescentes e Jovens 

acordo com as portarias ministeriais, com ações descentralizadas  nos diversos serviços e ESF, 

destacam-se o combate a sífilis congênita, hanseníase, desmame precoce, doenças respiratórias 

agudas, dermatoses, baixa acuidade visual, obesidade, queimaduras, quedas, violência doméstica e 

familiar, tabagismo, violência sexual, drogatização, alcoolismo, gravidez precoce,  trabalho infantil e 

a dificuldade psicomotora.  

 

População de crianças, adolescentes e jovens 

Sexo 0 a 9 anos 10 a 19 anos 15 a 24 anos 

Masculino 1.400 1.517 1.582 

Feminino  1.332 1.436 1.508 

Total  2.732 2.953 3.090 

Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def 

 

Saúde do Trabalhador 

   A Política Nacional de Saúde do Trabalhador (Portaria GM/MS n.º 1.823/2012) adequada ao 

Município, visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, através de ações de 

promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Suas diretrizes compreendem a atenção integral 

à saúde, a articulação intra e inter setorial, a participação popular, o apoio a estudos e a capacitação 

de recursos humanos.  

  Em relação à Saúde do Trabalhador é considerado problema como o stress, Lesão por Esforço 

Repetitivo (LER), acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Na atualidade o município de Bom 

Jesus do Tocantins, Pará, Pará, Pará,não desenvolve programas específicos de acompanhamento da 

saúde do trabalhador. A secretaria municipal de saúde está se estruturando para implantação do 

programa Saúde do Trabalhador. Essa população é atendida pela estratégia saúde da família em 

demanda espontânea.  
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Saúde de Pessoas portadora de deficiência 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, instituída pela Portaria MS/GM nº 

1.060, de 05 de junho de 2002, define, como propósitos gerais proteger a saúde da pessoa com 

deficiência; reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano, 

contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social; e prevenir agravos que 

determinem o aparecimento de deficiências.  

Visando assistir a essa parcela da população com equidade, a secretaria municipal de saúde 

tem inserido nos projetos arquitetônicos das novas unidades (construção, reformadas ou ampliadas) 

a acessibilidade aos espaços assistenciais. A estratégia saúde da família também prioriza o 

atendimento dessa clientela e por muitas vezes estabelece as orientações gerais para a elaboração de 

planos e atividades no ambiente familiar, através da visita domiciliar da equipe.  

 

Saúde Mental 

 

 O atendimento ao portador de transtornos psíquicos no município de Bom Jesus do Tocantins, 

Pará,  é realizado pelas estratégias de saúde da família, dentro do programa de acompanhamento em 

saúde mental. Os usuários com quadro clínico estável são atendidos na unidade por consulta médica 

e os usuários com um quadro clínico instável são atendidos através de visita domiciliar. 

           O município disponibiliza consultas com médico especialista em psiquiatria por mês. É 

importante citar que o Município irá buscar parceria com outro município visando a possibilidade de 

implantação de um (01) Centro de Apoio Psicossocial, com a finalidade de ampliar as condições de 

assistência a essa parcela da população, com especialidades e profissionais habilitados para o 

acompanhamento e tratamento dos usuários, tendo em vista que o município se encontra abaixo da 

linha populacional exigida (20.000 hab) para efetivação do CAPS. 

Saúde bucal 

 

A saúde bucal implantada no município cobre 100% teto pactuado pelo Ministério da Saúde, 

com seis (06) ESB implantadas. A manutenção está assegurada em 100% das unidades. em virtude 

dos projetos de construção e ampliação de novas Unidades Básicas. 
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O foco é evidenciar a Rede de Atenção à Saúde Bucal e a reorganização dos serviços de saúde 

bucal, principalmente no âmbito da Atenção Primária em Saúde. A efetivação das ações de uma Rede 

de Atenção à Saúde Bucal depende fundamentalmente de uma sólida política de educação 

permanente, capaz de produzir profissionais com habilidades e competências que lhes permitam 

compreender e atuar no SUS. 

Embora a atuação da rede de Saúde Bucal no Município  seja satisfatórios, chamam atenção 

alguns fatores: 

a. Diferenças territoriais na prevalência e gravidade da cárie são marcantes, o 

que indica necessidade de políticas voltadas para a equidade na atenção;  

b. Pequena redução da cárie na dentição decídua e 80% dos dentes afetados 

continuam não tratados;  

c. O déficit em idosos é significativo, apesar das necessidades de próteses 

terem diminuído em adolescentes e adultos;  

d. Prevalência de oclusopatia que requer tratamento em 15,3% dos 

adolescentes, o que sugere a necessidade de redimensionar a oferta de 

procedimentos ortodônticos. 

 A Atenção Especializada (ambulatorial e hospitalar), em saúde bucal, está associada à 

consolidação da Política Nacional de Saúde Bucal. A Atenção Especializada Ambulatorial, no Município 

de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará, Pará, poderá ser potencializada por meio da implantação do 

CEO e do Laboratórios Regionais de Prótese Dentária. Por outro lado, a organização de serviços de 

atenção especializada hospitalar na área odontológica é incipiente. Os avanços recentes remontam à 

garantia da oferta de procedimentos em nível hospitalar e à obrigatoriedade da atenção ao câncer de 

boca nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade e nos Centros de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia. 

Saúde da População Negra: 1.281 (sargsus 2015) 

A população negra residente no município corresponde a 7,42% da população em geral. O 

município não possui comunidade com população remanescente de quilombo. Essa comunidade é 

coberta pela estratégia saúde da família e PACS RURAL e recebe atendimento dentro dos programas 

preconizados pelo Ministério da Saúde. A maior dificuldade que interfere na assistência à saúde está 
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relacionada ao acesso ao serviço, devido a localização geográfica da comunidade, dentre os agravos 

destacam-se anemia falciforme e homicídios.  

Principais causas de internações e óbitos da População Negra/2021: 

Capítulo CID-10 Internações Óbitos 

TOTAL 8 - 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 - 

II. Neoplasias (tumores) 1 - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 1 - 

XI. Doenças do aparelho digestivo 1 - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1 - 
XV. Gravidez parto e puerpério 1 - 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1 - 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 1 - 

 

 

ATENÇAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

 

 A assistência hospitalar e ambulatorial é mantida nas 24 horas no Hospital Municipal de 

Pequeno Porte, por clínica geral e pronto atendimento. O corpo técnico é composto por técnicos de 

enfermagem, médicos clínicos, biomédico, enfermeiros, técnico em patologia clínica, técnico em 

radiologia, assistente social, nutricionista, que trabalham de acordo com escala de plantão.  

O hospital municipal apresenta 6 leitos de cirurgia geral, 12 leitos de clínica geral, 2 leitos de 

isolamento, 5 leitos de obstetrícia cirúrgica, 2 leitos de obstetrícia clínica, 2 leitos de obstetrícia 

cirúrgica 6 leitos de pediatria clínica. 

Equipamentos no hospital municipal: 

 

EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

Equipamento: Existente: Em Uso: SUS: 

RAIO X DE 100 A 500 MA 1 1 SIM 

ULTRASSOM CONVENCIONAL 1 1 SIM 

EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA 

Equipamento: Existente: Em Uso: SUS: 

CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO 
CENTRAL 

8 8 SIM 

GRUPO GERADOR 1 1 SIM 

USINA DE OXIGENIO 2 1 SIM 
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EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA 

Equipamento: Existente: Em Uso: SUS: 

BERÇO AQUECIDO 1 1 SIM 

INCUBADORA 1 1 SIM 

MONITOR DE ECG 1 1 SIM 

REANIMADOR PULMONAR/AMBU 1 1 SIM 

EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS 

Equipamento: Existente: Em Uso: SUS: 

ELETROCARDIOGRAFO 1 1 SIM 

 

O HM oferece os seguintes serviços de apoio: 

Serviço: Urgência e emergência  Quantidade Leitos  

CONSULTORIOS MEDICOS 1 1 

SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO 1 0 

SALA DE CURATIVO 1 0 

SALA DE HIGIENIZACAO 1 1 

SALA PEQUENA CIRURGIA 1 0 

Serviço: Ambulatorial   

SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL 1 1 

SALA DE GESSO 1 1 

SALA DE NEBULIZACAO 1 1 

SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO 1 1 

Serviço: hospitalar    

SALA DE CIRURGIA 1 0 

SALA DE RECUPERACAO 1 1 

SALA DE PARTO NORMAL 1 8 

Serviços: Apoio   

AMBULANCIA PROPRIO - 

CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS PROPRIO - 

FARMACIA PROPRIO - 

S.A.M.E. OU S.P.P.(SERVIÇO DE PRONTUARIO DE 
PACIENTE) 

PROPRIO - 

 

Serviços Especializados Característica 

Ambulatorial Hospitalar  

SUS: 
não 

SUS: 
SUS: 

não 

SUS: 

ATENCAO A SAUDE DE 
POPULACOES INDIGENAS 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

CIRURGIA VASCULAR PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

SERVICO DE ATENCAO AO 
PACIENTE COM TUBERCULOSE 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 
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SERVICO DE ATENCAO AO PRE-
NATAL, PARTO E NASCIMENTO 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

SERVICO DE DIAGNOSTICO DE 
LABORATORIO CLINICO 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

SERVICO DE DIAGNOSTICO POR 
ANATOMIA PATOLOGICA EOU 
CITOPATO 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

SERVICO DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

SERVICO DE DIAGNOSTICO POR 
METODOS GRAFICOS 
DINAMICOS 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

SERVICO POSTO DE COLETA DE 
MATERIAIS BIOLOGICOS 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

SERVUÇO  TEND. MOVEL DE 
URGENCIA 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

SERVIÇOS DE RGULAÇÃO DO 
AESSO 

PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

SERVIÇOS DE FSIOTERAPIA PROPRIO SIM NÃO SIM NÃO 

 

Laboratório municipal de análises clínicas 

 Funciona dentro do hospital municipal, tanto demanda interna quanto externa, o que 

dificuldade as metas de atendimento à população. Realiza-se em média atendimentos 40/dia, como 

exames diversificados nos padrões de bioquímica, hematologia, imunohematologia, parasitologia e 

urianálise.    

Procedimentos realizados pelo HM de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará em 2021 

Grupo procedimentos 
Ambulatorial Hospitalar 

AB MC AC MC AC 

Total  35 3.740 5.248 1.408 14 

Procedimentos com finalidade 

diagnóstica 
31 3.064 578 - - 

Procedimentos clínicos 4 654 44 1.086 - 

Procedimentos cirúrgicos - 22 3 322 14 
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SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

 O município implantou o serviço de atendimento móvel de urgência (USB) com a implantação 

de uma base descentralizada. A base funciona em imóvel próprio, adaptado e em regular estado para 

desenvolvimento das atividades. A base também respeita as normas de padronização visual 

preconizada pela rede de urgência e emergência. A viatura doada ao município pelo Ministério da 

Saúde é de suporte básico e a equipe é composta por condutor e técnico de enfermagem. O serviço 

funciona 24 horas, sendo regulado pela central da região, que se localiza no município de Marabá, 

obedecendo a uma escala de plantão. O serviço é custeado pela União, Estado e Município. 

 

Além dos problemas identificados para grupos específicos acima apresentados, existem 

outros indicadores da população em geral: meningite, dengue, doença de chagas, DST/AIDS, 

hanseníase, cárie dental, doenças oro - bucais, neoplasias, hipertensão, doenças cardiovasculares e 

renais, violência, transtorno mental, depressão, sofrimento psíquico, substâncias psicoativas, dor 

aguda e crônica além de agressão por animal.  

Constata-se que alguns problemas de saúde perpassam a maioria dos grupos populacionais 

a exemplo da violência, drogas e alcoolismo. Ao se comparar a percepção dos problemas de estado 

de saúde nos anos anteriores, observa-se que muitos dos problemas permanecem, indicando que 

não houve grande mudança da percepção do perfil de saúde da população nos últimos 4 anos. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Os problemas de serviços de saúde, referem-se à sistematização dos cincos principais 

componentes do sistema de serviços: infra estrutura, gestão, modelo de atenção e organização dos 

recurso: 

1. Infraestrutura - destaca-se por insuficiência de manutenção corretiva e preventiva dos 

equipamentos e estrutura de saúde, insuficiência de tecnologia de informática, escassez de 

médicos nas UBS, insuficiência quantitativa e qualitativa do quadro permanente de servidores 

e de gerentes. 

2. Gestão - pouca articulação entre políticas de saúde e lideranças comunitárias; 

fragilidade do controle social nas unidades de saúde; baixa qualidade dos sistemas de 
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informação; implementação insuficiente das ações da política de humanização; inexistência 

de articulação entre as políticas de saúde as outras políticas sociais; ausência de formulação 

de políticas locais; ausência de uma política de educação permanente; ausência de uma 

política para a população de HIV/AIDS; inexistência de critérios técnicos, políticos, 

demográficos e epidemiológicos para a distribuição espacial da rede; ausência de autonomia 

dos Gerentes de saúde; desarticulação entre as rede de assistência e o nível central de 

comando; inexistência de uma política de descentralização do SUS; fragilidade da capacidade 

de gestão (planejamento, avaliação, articulação, integração e  comunicação do SUS 

municipal); precarização dos vínculos de trabalho em saúde; precárias condições de trabalho 

e remuneração para os trabalhadores de saúde; vulnerabilidade do servidor às ações jurídicas 

sem o amparo institucional. 

3. Modelo de atenção - ineficiência do modelo de atenção vigente que não contempla a 

integralidade do cuidado e acolhimento do usuário, baixa resolutividade da atenção básica; 

inexistência de protocolos assistenciais; insuficiência da política de promoção e prevenção em 

saúde; inexistência de uma rede de ações e serviços articulada e resolutiva para atender as 

necessidades de saúde da família, assumindo a Estratégia de Saúde da Família como porta de 

entrada; oferta de serviços desvinculada do perfil epidemiológico da população; inadequação 

das políticas de saúde, inclusive de apoio diagnóstico, à realidade da população. 

4. Organização dos recursos - Má distribuição de recursos humanos nas unidades de 

saúde; Baixa oferta de medicamentos e insumos nas unidades de saúde; insuficiente 

regulação de consultas, exames e internação na rede de serviços de saúde; incipiente 

articulação intra e inter setorial; baixa oferta de serviços (média e alta complexidade).  

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

Uma análise da atuação voltada a eliminar, diminuir, controlar ou prevenir doenças, agravos e 

riscos à saúde, bem como a intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde.  

Reduzir a morbidade e mortalidade por doenças transmissíveis, não transmissíveis e os fatores 

de riscos ambientais, sanitários e ocupacionais por meio da descentralização e do fortalecimento das 

ações de vigilância à saúde. 
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O caráter preventivo da vigilância à saúde evidencia a necessidade de ampliar as ações no 

município, para reduzir a morbidade por doenças e agravos, sobretudo pela extensão territorial e a 

base populacional no Município, intensa migração e outras características: fatores ambientais, 

sanitários, ocupacionais, epidemiológicos e sócio econômicos. 

As ações são desenvolvidas pelas coordenações tendo em vista a prevenção e a promoção de 

doenças e agravos. As campanhas nacionais de vacinação foram prioridade de ação, demonstrada 

pelo cumprimento das metas pactuadas. O investimento em atividades educativas para controle de 

doenças endêmicas como a dengue, tuberculose e hanseníase, cumpriu o acordado na proposta de 

trabalho da programação anual de saúde do ano de 2021, assim como o controle da análise da água 

para o consumo humano que atingiu a meta de amostras pactuadas. O grande desafio para a vigilância 

em saúde está na atualização e na manutenção de dados aos sistemas de informação. Mas pode-se 

afirmar que grandes avanços foram alcançados nesse setor, cabendo a Secretaria Municipal de Saúde 

a missão de evoluir com estratégias que determinam a segurança na prevenção de doenças. 

 

Perfil doenças transmissíveis 

 

Dengue 

Verifica-se a redução do número de casos, no período de 2020/2021 foram notificados 0 casos 

de dengue no município.  

Na avaliação do Pacto pela Vida registra-se, no ano de 2021, a letalidade para a Febre 

Hemorrágica da Dengue de 0%, não tendo, portanto, nenhum caso de dengue hemorrágico no 

período. 

  Este padrão gera um importante absenteísmo das atividades laborais ocasionando uma 

mobilização da rede de assistência à saúde, da sociedade em parcerias com outros órgãos públicos 

para desencadearem ações de controle do vetor, representando uma importante pressão para o 

controle da doença. 

 

Malária  

 

No município não há registros de incidência da doença, no período de 2020/2021, foram 

realizados zero exames. A notificação deste agravo passou a ser efetuada em um formulário 

específico do Programa identificado com a sigla SIVEP-MALÁRIA, não sendo informada, portanto no 
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SINAN evitando dessa forma a duplicidade dos casos, as informações são enviadas ao ministério da 

saúde via internet. 

 

Meningite 

 

Durante o período de 2020/2021 não foram notificados casos de meningite. Caso haja 

ocorrências importada as notificações são repassadas ao município de origem através de 

retroalimentação do sistema e investigados pela vigilância epidemiológica local para o encerramento 

do caso em tempo oportuno. 

  

 Leptospirose 

 

  No período de 2020/2021 não foi notificado nenhum caso suspeito da doença, observa-se que 

esse número se mantém, quando comparado a anos anteriores, o que reforça as atividades de 

vigilância dos casos suspeitos, visto que se trata de um agravo com alto índice de letalidade e com 

sazonalidade, principalmente nos meses chuvosos. 

 

Esquistossomose 

 

  No município não há registros de esquistossomose, a notificação deste agravo passou a ser 

efetuada em um formulário específico do Programa de Controle da Esquistossomose – PCE 108, esta 

estratégia compromete a coleta de informações para a análise epidemiológica pela Vigilância. 

  Entre as ações de controle ambiental destaca-se a pesquisa malacológica em áreas 

estratégicas do município. 

Nos anos de anteriores registrou-se a coleta dos caramujos em coleções hídricas pré-

determinadas e o envio de amostras ao LACEN que realiza a avaliação da presença de cercarias nos 

moluscos coletados. 

Também foram realizadas coletas em rios, lagos, barragens, córregos e fontes das coleções 

hídricas identificadas e analisadas nenhuma apresentou resultados positivos. 

 

Doenças falciformes:  
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O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), lançado pelo Ministério da Saúde em 

2001, estabeleceu a triagem para os seguintes agravos: fenilcetonúria, hipotireoidismo, doenças 

falciformes, outras hemoglobinopatias e fibrose cística. 

O Município está habilitado em todas fases do Programa, que compreende a triagem das 

morbidades estabelecidas. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

 MISSÃO 

 

Ocupar-se das atividades inerentes a esta Divisão de forma ágil, eficiente e transparente, 

dentro dos preceitos legais, em benefício da Instituição. 

Definir metas para a divisão em consonância com o planejamento estratégico e diretrizes de 

implementação da gestão pela qualidade total, formular planos e executar, controlar e avaliar os 

resultados, promovendo os ajustes necessários quando for o caso.  

 

METAS 

 

a. Redução do peso excessivo da Administração; 

 

b. Promoção de uma cultura de mérito e exigência, em que os serviços devem nortear-se por 

resultados e altos padrões de qualidade; 

 

c. Definição da missão de cada seção dentro da DA e a avaliação da qualidade da sua prestação; 

 

d. Simplificação dos procedimentos quer pela eliminação de redundâncias, quer pela reavaliação 

dos procedimentos, combatendo atuações burocráticas e circuitos de decisão complexos e 

pouco transparentes, reduzindo os seus custos e encurtando os prazos de resposta; 

e. Realizar treinamentos e capacitação, incentivar a manifestação de novas idéias e estimular a 

criatividade, proporcionando o aprimoramento do potencial humano de seus colaboradores 

em um relacionamento participativo.  
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OBJETIVOS 

 

a. Administrar e gerir recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais, de acordo 

com as leis e normas aplicáveis;  

b. Aprovar manuais e regulamentos relativos à padronização de processos 

de trabalho inerente à atividade administrativa;  

c. Prestar apoio as diretorias, participando do planejamento e da execução de projetos ou 

atividades pontuais que demandem conhecimentos especializados ou específicos de sua área 

de atuação; 

d. Simplificar procedimentos e a delegação de competência aos responsáveis pelas seções para 

despachar, em nome da unidade, em assuntos específicos; 

e. Observar a legislação, as normas e instruções pertinentes quando da execução de suas 

atividades;  

f. Manter sistemática apropriada para assegurar a coleta, o armazenamento e a atualização das 

bases de informações, de forma a propiciar análises, avaliações e relatórios sobre suas 

atividades;  

g. Estabelecer internamente rotinas e procedimentos e propor normas e ações referentes à sua 

área de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades da divisão;  

h. Desempenhar outras atividades afins que lhe forem cometidas por autoridade competente; 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   

 

  Assistência Farmacêutica se propõe a ampliar o acesso da população a medicamentos de 

qualidade, seguros e eficazes, ampliar o acesso a uma dispensação qualificada com orientações 

farmacêuticas e a promover o uso racional dos medicamentos por meio da elaboração do Memento 

Terapêutico e das capacitações para os profissionais de saúde.  

Ampliar o elenco de medicamentos em consonância com a oferta de serviços oferecidos pela 

gestão municipal e a necessidade da população. Fortalecer junto à população e aos profissionais de 

saúde o uso racional de medicamentos.   

Fortalecer os instrumentos de gestão da Assistência Farmacêutica:  

I - Protocolos clínicos   

II - Manual de normas de procedimentos das farmácias da rede municipal  

III - Sistema de informações sobre medicamentos  
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IV - Portarias e normas técnicas orientadoras aos profissionais e ao publico 

 

Será implantada a CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO – CAF, que vai atender de 

maneira objetiva, racional, equidade e com eficiência toda a rede de assistência municipal de saúde 

em conjunto com o sistema HORUS, que também será implantado no Município. 

O acesso e fornecimento ao elenco de medicamentos da atenção básica, pelos usuários, e feito 

via consulta com profissional e prescrição. 

A distribuição de medicamentos e insumos a rede de assistência e feito com elaboração de 

requisição das US's ao almoxarifado de medicamentos, dentro do critério do perfil epidemiológica 

local, demanda especifica. 

 Atualmente a dispensação é feita na própria unidade de saúde, sem controle de base 

eletrônica de entrada e saída dos produtos, o que se pretende aprimorar com implantação e expansão 

do sistema HORUS à rede de Assistência Farmacêutica 

 Os financiamentos provem das três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal, na 

seguinte ordem, per capta:  

a. Governo Federal: 5,10 

b. Governo Estadual: 1,86 

c. Governo Municipal: 1,86 

 

2. CONDIÇÕES SÓCIOS ECONOMICA E SANITÁRIA   

 

Perfil Sócio Econômico 

 Indicadores: 

IDH:  0,589 (IBGE 2020) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que engloba três 

dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida. É uma maneira padronizada de avaliação 

e medida do bem-estar de uma população. Este índice varia de zero (nenhum desenvolvimento 

humano)  até 1 (desenvolvimento humano total). 

 

Classificação do IDH: 

 

 IDH de 0,0 e 0,499 – desenvolvimento baixo (subdesenvolvido); 

 IDH de 0,500 a 0,799 – desenvolvimento médio (em desenvolvimento); 
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 IDH de 0,800 a 0,899 – desenvolvimento alto (em desenvolvimento); 

 IDH de 0,589 a 1,0 – desenvolvimento muito alto (desenvolvido). 

 

  Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará, Pará,  apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

na classificação de desenvolvimento médio 0,589 (médio PNUD/2000), o que significa que o 

município se encontra em desenvolvimento nos eixos financeiros, educação e esperança média de 

vida. O indicador que mensura o acompanhamento da produção de riqueza (PIB) é no valor per capita 

de R$-10.283,07 

A taxa de desemprego foi estimada 6,23% da população produtiva (fonte: datasus/tabnet, 

2010). A principal fonte de renda do município é baseada no emprego público, no comércio e no 

extrativismo mineral.   

O IDH Municipal varia de 0 a 1 considerando indicadores de longevidade (saúde), renda e 

educação. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano do município. Quanto mais 

próximo de 1, mais alto é o desenvolvimento do município. 

Como evidenciado anteriormente, o IDHM do município, apresentou aumento entre os 

anos de 2000 e 2010, enquanto o IDHM da UF - Pará - passou de 0,518 para 0,646. Neste período, 

a evolução do índice foi de 30,59% no município, e 24,71% na UF. 

Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre 2000 e 2010, verifica-se 

que o IDHM Longevidade apresentou alteração 13,22%, o IDHM Educação apresentou alteração 

91,21% e IDHM Renda apresentou alteração 2,71%.         

A razão da renda     

   

1991 2000 2010 

10,55 12,36 21,96 

Taxa de desemprego, pessoas com 16ª e+ 6,23% (DATASUS/2010) 

População desocupada, pessoas com 16ª e+ - 3,52% (DATASUS/2010) 

População economicamente ativa, pessoas com  16a e+ - 5.37% (DATASUS/2010) 

 

Características: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
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Índice de emprego, em %, Indicador: população 

Tipo Município Estado Federal Comércio 

Publico 70% 10% 0,00 15% 

 Perfil: 

Tipo Superior Médio Fundamental Outros 

Município 15% 30% 40% 15% 

Estado 20% 60% 15% 5% 

Federal 10% 70% 20%  

Privado 5% 50% 40% 5% 

 

 

Trabalho e Rendimento 

 

Em 2020, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 7.6% (1.296 pessoas). Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 80 de 144 e 60 de 144, respectivamente. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2558 de 5570 e 4277 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 46% da população nessas condições, o que o colocava na posição 109 de 144 dentre as 

cidades do estado e na posição 2032 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

A taxa de desemprego foi estimada 6,23% da população produtiva (datasus). A principal fonte 

de renda do município é baseada no emprego público, no comércio e no extrativismo mineral. 

  

O IDH Municipal varia de 0 a 1 considerando indicadores de longevidade (saúde), renda e 

educação. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano do município. Quanto mais 

próximo de 1, mais alto é o desenvolvimento do município. 

Como evidenciado anteriormente, o IDHM do município - Bom Jesus do Tocantins, Pará, 

Pará - apresentou aumento entre os anos de 2000 e 2010, enquanto o IDHM da UF - Pará - passou 

de 0,518 para 0,646. Neste período, a evolução do índice foi de 30,59% no município, e 24,71% na 

UF. 

Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre 2000 e 2010, verifica-se 

que o IDHM Longevidade apresentou alteração 13,22%, o IDHM Educação apresentou alteração 

91,21% e IDHM Renda apresentou alteração 2,71%. 
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Características: 

Índice de emprego, em %, Indicador: população 

Tipo Município Estado Federal Comércio 

Publico 70% 10% 0,00 15% 

 Perfil: 

Tipo Superior Médio Fundamental Outros 

Município 15% 30% 40% 15% 

Estado 20% 60% 15% 5% 

Federal 10% 70% 20%  

Privado 5% 50% 40% 5% 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Município  
Domicílios  

Total 
Urbana Rural 

150157 – Bom Jesus do 

Tocantins, Pará, Pará 
8.106 7.107 15.213 

Fonte: tabnet.datasus.gov.br 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

Situação 

Rede geral de 

esgoto ou 

pluvial 

Fossa 

séptica 

Fossa 

rudimend

ar 

Vala 

Outro 

escoadou

ro 

Não tem 

instalaçã

o 

sanitária 

Total 

TOTAL 206 1.845 10.761 147 88 2.166 15.213 

Urbana 164 493 7.349 19 - 81 8.106 

Rural 42 1.352 3.412 128 88 2.085 7.107 
Fonte: tabnet.datasus.gov.br 

COLETA DE LIXO: 

Coleta de lixo Urbana Rural Total 

TOTAL 8.106 7.107 15.213 

Coletado 6.970 1.747 8.717 

.. por serviço de limpeza 6.056 1.655 7.711 

.. por caçamba de serviço de limpeza 914 92 1.006 

Queimado (na propriedade) 1.010 4.631 5.641 

Enterrado (na propriedade) 72 109 181 

Jogado 50 617 667 
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.. em terreno baldio ou logradouro 50 613 663 

.. em rio, lago ou mar - 4 4 

Outro destino 4 3 7 
Fonte: tabnet.datasus.gov. 

 

Não existe uma coleta seletiva do lixo, o fluxo obedece ao recolhimento das residências e 

comércios, sem separação ou acondicionamento adequado. Não existe aterro sanitário, o lixo é 

jogado em terreno baldio, afastado do centro urbano. O lixo hospitalar é recolhido nas US, PS e 

Hospitais por uma empresa especializada. Não existe reciclagem. 

O lixo e um grande problema não só das grandes cidades brasileira, enquanto menor o ente 

federado, maiores os problemas com o lixo. No Município de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará, Pará, 

é paliado e com uma coleta fora dos padrões mínimos de recolhimento, higiene, seleção e destinação, 

o lixo é recolhido do centro urbano e encaminhado a um terreno muito próximo do centro urbano, 

contaminando o lençol freático, atraindo roedores e transmissores de doenças e outros vetores e a 

atração de humanos por fatores sócios econômicos, que vão se tornar presas fáceis para 

contaminação em massa da população. 

A coleta de lixo, na zona urbana, é realizada diariamente, por veículo mecanizado, já na zona 

rural apenas uma vez por semana. O lixo coletado é levado a um aterro a céu aberto, muito próximo 

do centro urbano. 

 

Fonte De Poluição 

 

Elementos Fontes 

Solo Lixo doméstico, inseticidas, fossa sanitária seca e aberta, material 
orgânico putrefato 

Água Lixo e esgoto, fossa sanitária seca e aberta, material orgânico 
putrefato 

 

 

 

 

2.1.2 – ASPECTO EDUCACIONAL 

Escolaridade 

Distrib 

população 

p/escolarid 

População de 15 

anos ou mais 

TOTAL 100,00 10.487 
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Sem instrução/1º ciclo fundamental incompleto 45,36 4.757 

1º ciclo fundamental completo/2º ciclo incompleto 12,44 1.305 

2º ciclo fundamental completo ou mais 30,24 3.171 

Não determinada 11,96 1.254 
Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/  

 

Quando se analisa a distribuição de matriculas por dependência administrativa verifica-se o 

relevante peso do poder público Municipal/Estadual na absorção dos alunos, sobretudo em função 

da maior capacidade de oferta de vagas nos estabelecimentos de ensino, particularmente aos 

voltados para o ensino fundamental, correspondendo a % dos alunos que estão na rede de ensino. 

Relação de Estabelecimentos Educacionais bomjesuense 

Nome Endereço Telefone 
Dep. 

Administrativa 
Modalidade de 

Ensino 

EEEFM PROFA 
MARIA SYLVIA DOS 
SANTOS SEDE  

RUA BRASIL, S/N PRX AO 
MERCADO MUNIC. 
LARANJEIRA. 68525-000 
Bom Jesus do Tocantins, 
Pará, Pará - PA.  

(94) 
991557156  

Estadual  Ensino Médio  

E M E F RAULINO 
DE OLIVEIRA 
PINTO  

TRAV 5 DE ABRIL, 252 
CENTRO. 68525-000 Bom 
Jesus do Tocantins, Pará, 
Pará - PA.  

  Municipal  

Ensino 
Fundamental, 
Educação de 
Jovens Adultos  

EMEF DUQUE DE 
CAXIAS  

BACABALZINHHO, 68525-
000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

  Municipal  

Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental, 
Educação de 
Jovens Adultos  

EMEF CAMPO 
VERDE  

FAZENDA CAMPO VERDE 
BACABAL, 68525-000 Bom 
Jesus do Tocantins, Pará, 
Pará - PA.  

  Municipal  
Ensino 
Fundamental  

E M E F NSRA DE 
FATIMA  

RUA 25 DE DEZEMBRO, 
CENTRO. 68525-000 Bom 
Jesus do Tocantins, Pará, 
Pará - PA.  

  Municipal  

Ensino 
Fundamental, 
Educação de 
Jovens Adultos  

EMEF SAO 
LAZARO  

MACAXEIRA II, 68525-000 
Bom Jesus do Tocantins, 
Pará, Pará - PA.  

  Municipal  
Ensino 
Fundamental  

EMEF SANTA 
LUCIA  

GROT O MEIO, 68525-000 
Bom Jesus do Tocantins, 
Pará, Pará - PA.  

  Municipal  
Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental  

http://tabnet.datasus.gov.br/
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Nome Endereço Telefone 
Dep. 

Administrativa 
Modalidade de 

Ensino 

E M E F TERESA 
SCHIMITH  

RUA 03, S/N SANTA 
MARIA. 68525-000 Bom 
Jesus do Tocantins, Pará, 
Pará - PA.  

  Municipal  
Ensino 
Fundamental  

E M E I O MUNDO 
ENCANTADO DA 
CRIANCA  

TRAVESSA PRESIDENTE 
MEDICE, 263 CENTRO. 
68525-000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

  Municipal  Educação Infantil  

EE INDIGENA DE 
EIFM PEPTYKRE 
PARKATEJE  

AIDEIA PARKATEJE BR22 
KM30 TERRA INDIGENA 
MAE MARIA, S/N ALDEIA 
INDIGENA. TERRA 
INDIGENA MAE MARIA. 
68525-000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

(94) 
992109516  

Estadual  

Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental, 
Ensino Médio  

ESCOLA PLANETA 
DA CRIANCA  

TRAVESSA SAO 
FRANCISCO, 600 CENTRO. 
68525-000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

(94) 
91848574  

Privada  
Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental  

EE INDIGENA EFM 
KATEKAPONOTI  

ALDEIA AKRAKAPREKTI NA 
LADEIRA VERMELHA, S/N 
BR 222 KM 33 RESERVA. 
RURAL. 68525-000 Bom 
Jesus do Tocantins, Pará, 
Pará - PA.  

(94) 
33241397  

Estadual  

Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental, 
Ensino Médio, 
Educação de 
Jovens Adultos  

E M E I 
PROFESSORA 
LUCIA DE FATIMA 
ESTEVAM  

RUA TITO IDIO ALVES 
NOGUEIRO, SANTA MARIA. 
68525-000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

  Municipal  Educação Infantil  

EIEEIFM ME AKRE 
KOYAKATI  

ALDEIA KOIAKATI BR222 
KM16, S/N ALDEIA IND 
MAE MARIA. ZONA RURAL. 
68525-000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

(94) 
992425614  

Estadual  

Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental, 
Ensino Médio, 
Educação de 
Jovens Adultos  

EIEEEIFM RONORE 
KAPERE 
TEMEJAKREKATE 
AKRATIKATEJE  

BR222 KM 15 ALDEIA 
AKRATIKATEJE, S/N T I 
MAE MARIA. ZONA RURAL. 
68525-000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

(94) 
992304163  

Estadual  

Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental, 
Ensino Médio, 
Educação de 
Jovens Adultos  
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Nome Endereço Telefone 

Dep. 
Administrativa 

Modalidade de 
Ensino 

EMEF ADAO 
ALVINO  

VILA SAO FRANCISCO, 
CASCA SECA. 68525-000 
Bom Jesus do Tocantins, 
Pará, Pará - PA.  

  Municipal  
Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental  

EMEF JUSCELINO 
KUBITSCHEK  

AV RUI BARBOSA, VL S 
RAIMUNDO. CENTRO. 
68525-000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

(94) 
991552653  

Municipal  

Ensino 
Fundamental, 
Educação de 
Jovens Adultos  

EMEF 13 DE MAIO  

FAZENDA BRASILEIRA, 
ZONA RURAL. 68525-000 
Bom Jesus do Tocantins, 
Pará, Pará - PA.  

  Municipal  
Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental  

EE INDIGENA DE 
EFM TATAKT 
KYIKATEJE  

ROD BR 222 KM 25, S/N 
ALDEIA KYIKATEJE. 
RESERVA MAE MARIA. 
68525-000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

(94) 
92543166  

Estadual  

Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental, 
Ensino Médio, 
Educação de 
Jovens Adultos  

E M E I PEQUENO 
POLEGAR  

TRAVESSA CAZE, VL S 
RAIMUNDO. CENTRO. 
68525-000 Bom Jesus do 
Tocantins, Pará, Pará - PA.  

  Municipal  Educação Infantil  

 

DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR MODALIDADE/ETAPA - ANO LETIVO 2013 

 

MODALIDADE/ETAPA 

Nº DE ESCOLAS ALUNOS MATRICULADOS:  

URBANA RURAL Nº ALUNOS PERCENTUAL 

EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA     

ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR     

ENSINO FUNDAMENTAL EJA 

PRESENCIAL 
    

ENSINO FUNDAMENTAL EJA SABERES 

DA TERRA 
    

EDUCAÇÃO INCLUSIVA     
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CRECHE      

TOTAL     

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A Educação Municipal de Bom Jesus do Tocantins, Pará, Pará, Pará, na perspectiva de 

proporcionar a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos, em um ambiente 

educacional favorável, busca consolidar o respeito às diferenças.  

Pois é indispensável a oferta do atendimento educacional especializado, complementar ou 

suplementar à escolarização, para que os alunos com deficiência ou com altas habilidades (super 

dotação) tenham igualdade de oportunidades por meio do acesso ao currículo e do reconhecimento 

das diferenças no processo educacional.  

Segundo a Secretaria Municipal de Educação,  foram realizadas matrículas de vários alunos 

especiais na rede municipal de ensino, são elas: Nenhum aluno com Paralisia Cerebral,  alunos com 

Autismo, nenhum aluno com Síndrome de Down, nenhum aluno Cego, alunos com Baixa Visão, não 

possui alunos com Distúrbio de Comportamento,  alunos com Surdez, nenhum aluno com Deficiência 

Auditiva (parcial), nenhum alunos com Deficiência Física, não possui alunos  com Hidrocefalia, alunos 

com Deficiência Mental e nenhum alunos com Desvio de Conduta. 

 

POPULAÇÃO  

 

Não houve alteração do padrão com relação aos anos anteriores. Há maior proporção da 

população na faixa etária mais jovem entre 04 a 39 anos. Destaca-se ainda o estreitamento da 

população na faixa etária superior a 60 anos. 

Desta forma, o ritmo de crescimento da população deverá manter-se relativamente estável 

nos próximos anos e declinar nas próximas décadas. Essa tendência, da diminuição no ritmo de 

crescimento, é resultado da modificação do padrão reprodutivo brasileiro e de mudanças no 

comportamento migratório. As projeções se fundamentam na hipótese de um comportamento 

declinante das taxas de natalidade, de um saldo migratório tendente a zero e do envelhecimento 

populacional para as próximas décadas, fenômeno explicitado pelo estreitamento das faixas etárias 



 

 

56 

 

nas últimas décadas, como também nas projeções para os anos futuros, o que modifica, quantitativa 

e qualitativamente, a demanda por serviços. 

Faixa Etária 1 Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 700 669 1.369 

5 a 9 anos 700 663 1.363 

10 a 14 anos 741 702 1.443 

15 a 19 anos 776 734 1.510 

20 a 29 anos 1.550 1.446 2.996 

30 a 39 anos 1.473 1.306 2.779 

40 a 49 anos 1.280 1.065 2.345 

50 a 59 anos 1.004 734 1.738 

60 a 69 anos 567 415 982 

70 a 79 anos 314 212 526 

80 anos e mais 122 81 203 

TOTAL 9.227 8.027 17.254 

Fonte: datasus/tabnet, 2020 

 

 

4 - FLUXOS DE ACESSO 

 

      A portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, institui a Política Nacional de Regulação 

do Sistema Único de Saúde - SUS.  A Regulação de Sistemas de Saúde efetivada pelos atos de 

regulamentação, controle e avaliação de sistemas de saúde, regulação da atenção à saúde e auditoria 

sobre sistemas e de gestão contempla as seguintes ações:  Elaboração de decretos, normas e portarias 

que dizem respeito às funções de gestão, planejamento, Financiamento e Fiscalização de Sistemas de 

Saúde, controle Social e Ouvidoria em Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Regulação da 

Saúde Suplementar, auditoria assistencial ou clínica e avaliação e Incorporação de Tecnologias em 

Saúde. 

         A Regulação da Atenção à Saúde efetivada pela contratação de serviços de saúde, controle e 

avaliação de serviços e da produção assistencial, regulação do acesso à assistência e auditoria 
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assistencial contempla as seguintes ações: Cadastramento de estabelecimentos e profissionais de 

saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, cadastramento de 

usuários do SUS no sistema do Cartão Nacional de Saúde - CNS,- Contratualização de serviços de 

saúde segundo as normas e políticas específicas deste Ministério, credenciamento/habilitação para 

a prestação de serviços de saúde, elaboração e incorporação de protocolos de regulação que 

ordenam os fluxos assistenciais, supervisão e processamento da produção ambulatorial e hospitalar, 

programação pactuada e integrada - PPI, avaliação analítica da produção, avaliação de desempenho 

dos serviços e da gestão e de satisfação dos usuários, avaliação das condições sanitárias dos 

estabelecimentos de saúde, avaliação dos indicadores epidemiológicos e das ações e serviços de 

saúde nos estabelecimentos de saúde e utilização de sistemas de informação que subsidiam os 

cadastros, a produção e a regulação do acesso. 

No município de Bom Jesus do Tocantins, Pará,  a Regulação do Acesso à Assistência efetivada 

pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão por meio 

de atendimentos às urgências, consultas especializadas, exames de apoio diagnóstico, leitos e outros. 

 Tem como atribuições garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada, garantir 

os princípios da equidade e da integralidade, fomentar o uso e a qualificação das informações dos 

cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde, elaborar, disseminar e implantar 

protocolos de regulação,  diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência, construir e 

viabilizar as grades de referência e contra referência, capacitar de forma permanente as equipes que 

atuarão nas unidades de saúde,  subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria 

em saúde, subsidiar o processamento das informações de produção e subsidiar a programação 

pactuada e integrada.  

            A equipe é estruturada com assistente social e auxiliares administrativos que realizam o 

monitoramento e aprazamento dos serviços dentro e fora do município. O fluxo dos procedimentos 

realizados dentro do município será regulado de forma satisfatória visando não apresentar demanda 

reprimida e utilizar mecanismo com os outros municípios para aumentar o número de oferta dos 

municípios polos. 

 Os municípios de referência na média e alta complexidade de acordo com a Programação 

Pactuada e Integrada são: Marabá, Paragominas, Tucuruí e Belém. 
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 Os pacientes com consultas programadas terão apoio logístico para deslocamento até os 

centros de referência, além do recebimento do Tratamento Fora do Domicílio para usuários 

cadastrados. 

Embora a secretaria municipal de saúde tenha melhorado a estrutura física e de pessoal, sua 

operacionalização do acesso tem uma importante dificuldade em garantir efetivamente esse direito, 

mas reunisse forças para que como cumprimento das diretrizes do sistema, realizar reavaliação de 

pactuações, educação permanente aos recursos humanos.     

5 - RECURSOS FINANCEIROS 

 A administração financeira da Secretaria Municipal da Saúde é gerida pelo Fundo Municipal 

de Saúde com seus ordenadores próprios. Segundo a Lei de criação do Fundo nº 05/2018, os 

ordenadores são obrigatoriamente o secretário municipal de saúde e o prefeito municipal, tendo a 

secretaria de saúde total e plena autonomia na execução financeira.  

Financiamento: 

O Recursos do Tesouro Municipal, provem da arrecadação de impostos e taxas municipais e 

repasse de receita tributária dos outros níveis da federação. É recomendado a alocação de um 

mínimo de 15% da receita dos municípios à saúde, a disponibilização desses recursos obedece a 

sistemática do orçamento municipal, obedecendo, portanto, às diretrizes orçamentárias do 

município.  

Os recursos do sistema de saúde do município devem ser utilizados com respeito ao 

ordenamento jurídico e fiscal, visando que nenhum serviço, obra ou aquisição de materiais poderá 

ser realizado sem a precedência de solicitação da autoridade gestora superior, respeitando-se as 

normas legais, para que haja sempre o devido processo público de aquisição de materiais ou serviços 

(licitatório), conforme preceitos das Leis Federais 6.666/93 e 10.520/2002. 

A utilização dos recursos obedecerá fielmente cada categoria de despesa estabelecida 

legalmente na LDO/LOA, por blocos de financiamentos da atenção Básica, com destinação especifica 

por ação, ou seja, não praticar o desvio de objetivo, cada fonte de recurso deve respeitar os motivos 

de sua existência, desta forma, resguardado a execução das políticas públicas especificas. 
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A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, se refere às normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação 

do RREO. Orienta sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, a limitação de empenho e 

movimentação financeira, a não geração de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e 

lesivas ao patrimônio público, os critérios para criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento de despesa.  

A Lei Complementar 141/2012, regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para 

dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de 

transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 

nas 3 (três) esferas de governo. 

As despesas programadas neste plano, ocorrerão por conta das transferências legais e constitucionais 

da União, Estado e Município, previstas na PPA 2022 a 2025 (Lei Municipal nº 498/2021, de 21 de 

dezembro de 2021) e serão demonstradas suas receitas e despesas através do SIOPS (Sistema de 

Informação do Orçamento Público em Saúde). Este demonstrativo integra o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária (RREO) e visa aferir a aplicação do limite mínimo estabelecido no § 3º do art. 

198 da Constituição Federal, incluído pela EC 29/2000, e regulamentado pela LC 141/2012. O 

preenchimento deve seguir as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do 

Ministério da Fazenda, conforme tabela a seguir: 

PPA 2022 a 2025 

Sub função Despesas correntes Despesas de capital Total 

032 – controle externo 63.97,00 0,00 63.97,00 

122 – Administração geral  13.510.984,00 3.736.384,00 17.247.368,00 

301 – Atenção Básica 48.164.830,00 1.613.488,00 49.778.318,00 

302 – Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial  
29.540.255,00 0,00 29.540.255,00 

304 – Vigilância Sanitária 276.904,00 0,00 276.904,00 

305 – Vigilância 

Epidemiológica 
1.317.196,00 0,00 1.317.196,00 

306 – Alimentação e Nutrição 254.900,00 0,00 254.900,00 

Totais  93.065.069,00 5.349.872,00 98.414.941,00 
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AÇÕES PARA O PLANO PLURIANUAL -  PPA 2022 – 2025 

 

1) Secretaria Municipal de Saúde - Administração Geral 

1.1 Conselho Municipal de Saúde 

 Manutenção e fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde 

 Qualificação dos conselheiros municipais de saúde 

 Realização de conferência municipal de saúde 
 

1.2 Secretaria Municipal de Saúde 

 Revitalização, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes 

 Aquisição de Veículo para atender a demanda administrativa da secretaria 

 Realização de eventos no âmbito da Secretaria de Saúde 

 Qualificação de servidores promovendo o atendimento humanizado em todo o âmbito da 
secretaria municipal de saúde. 

 Manutenção da frota de veículos da secretaria municipal de saúde;  

 Desapropriação de área para edificações prediais  

 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 
 
 

2) Fundo Municipal de Saúde 

2.1 Gerência de Atenção em Saúde 

2.1.1 Atenção Primária  

 Custeio de ações de enfrentamento a Covid19 

 Formação e capacitação de Agentes Comunitários de Saúde e Endemias 

 Construção de unidades de saúde 

 Ampliação e reforma das unidades de saúde 

 Promoção de campanhas educativas 

 Aquisição, manutenção e reforma de Academia de Saúde 

 Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para as UBS 

 Implementação do Programa Saúde na Escola 

 Informatização e das Estratégias de Saúde da Família 

 Manutenção de Equipamentos de informática 

 Custeio de Programas, Ações e Serviços da Atenção Primária 

 Implementação de ações de promoção e prevenção a saúde 
 

2.1.2 Saúde Bucal 

 Manutenção e Ampliação dos serviços de odontologia 

 Implementação de ações de promoção e prevenção dos serviços de odontologia 

 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes  

 Aquisição de Unidade Móvel Odontológic 
2.1.3 Educação em Saúde 

 Qualificação de servidores promovendo o atendimento humanizado em todo o âmbito da 
secretaria municipal de saúde. 
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2.1.4 Assistência Farmacêutica 

 Aquisição e disponibilização de medicamentos da farmácia básica 
 

2.2  Gerencia de Vigilância em Saúde 

 

2.2.1 Vigilância Epidemiológica 

 Custeio de Ações de Enfrentamento a Covid19  

 Promoção de campanhas educativas 

 Realização de campanhas de vacinação 

 Manutenção e ampliação das ações de vigilância 

 Implementação de ações de promoção e prevenção 

 Custeio de ações e serviços de vigilância  

 Implementação de um informativo trimestral de indicadores de vigilância 
 

2.2.2 Imunização 

 Aquisição de geladeiras adequadas ao acondicionamento de imunobiologicos 

 Aquisição de caixas térmicas para eliminar o uso de isopor 

 Aquisição de termômetros para cada geladeira e cada caixa térmica em uso no âmbito da 
câmara fria e UBS 

 Implementar campanhas de estímulo a vacinação e adesão as campanhas 

 Melhoria e adequação do espaço físico da cada sala de vacinação no município, inclusive da 
câmara fria 

 

2.2.3 Vigilância Sanitária / Vigilância Ambiental 

 Implantação de melhorias sanitárias domiciliares na zona urbana 

 Implantação do departamento de vigilância ambiental/zoonoses 

 Estruturação e modernização do departamento de Vigilância Sanitária 

 Implementação de ações de promoção e prevenção relativas a este departamento 

 Implantação e implementação da Unidade de Cadastramento Animal (UCA) 

 Aquisição de Recursos Humanos para composição de equipe 

 Aquisição de programa de informática para controle de dados.  
 

2.2.4 Vigilância em Endemias 

 Implementação de ações de promoção e prevenção  

 Realização de ações de combate à dengue e outros vetores 

    Investir em ações que orientem a aquisição de depósitos de água com tampa, ou na melhoria 
e organização do abastecimento municipal. 

 
 

2.3 Atenção Especializada (CAPS/HM/SAMU) 

 Construção / ampliação e reforma do hospital municipal 

 Construção / ampliação e reforma do SAMU 



 

 

62 

 

 Construção / ampliação e reforma CAPS 

 Custeio de ações de enfrentamento a Covid19 

 Aquisição de ambulâncias 

 Reestruturação e reorganização da Central de Regulação 

 Custeio do serviço de especialidades para o hospital municipal 

 Custeio do serviço de especialidades para o CAPS 

 Estruturação e Manutenção dos equipamentos de diagnóstico por imagem  

 Estruturação e Manutenção dos equipamentos de diagnóstico laboratorial  

 Aquisição de EPIs e Uniformes para a equipe SAMU 

 Capacitação da equipe do SAMU 

 Custeio de passagens e ajuda de custo a pacientes com TFD 

 Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes  

 Aquisição de Medicamentos de uso controlados 

 Manutenção das ações do CAPS  

 Implementação De Um Departamento De Vigilância Em Saúde Nas Dependências Do 
Hospital Municipal 

 Implementar uma equipe de controle de infecção hospitalar no hospital municipal 

 Aquisição de medicamentos para o hospital municipal 
 

• Vigilância em Saúde do Trabalhador 

• Investir em campanhas de promoção da saúde do trabalhador 
• Organizar ergonomicamente os setores públicos 
• Realizar a imunização de todos os trabalhadores, principalmente os mais suscetíveis.  
• Realizar campanhas de prevenção de acidentes de trabalho em locais de grande risco 
• Implementação de campanhas de prevenção de acidentes e promoção da saúde do 

trabalhador em ambientes públicos 

Gerenciamento de Ações Estratégicas 

• Núcleo de Planejamento/Controle/Avaliação 

• Gestão de Informações em Saúde - Sistemas Operacionais 

• Gestão de Informática - CPD 

• Regulação - Ambulatorial / Hospitalar 

• Gestão RH, Financeira, Suprimentos 

• Gestão Transportes 

• Gestão de Patrimônio 

 

NOVO FINANCIAMENTO 

 

Previne Brasil - Novo modelo de financiamento para a APS 

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo 

modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/portarias/prt_2979_12_11_2019.pdf
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que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por 

desempenho e incentivo para ações estratégicas. 

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar 

o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com 

base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas 

que assistem. O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população 

efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o 

grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como ampliação do 

horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, informatização 

(Informatiza APS), equipes de Consultório na Rua, equipes que estão como campo de prática para 

formação de residentes na APS, entre outros tantos programas. 

Nesta página do portal da APS, você encontrará informações sobre o novo financiamento. Em caso 

de mais dúvidas, envie mensagem para o e-mail aps@saude.gov.br 

ANEXO 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA CAPITAÇÃO PONDERADA 

(Anexo XCIX à Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017) 

Quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe - de acordo com a classificação 

geográfica do município (IBGE) 

Classificação do 

município pelo IBGE 

Quantitativo potencial de 

pessoas cadastradas por 

equipe de saúde da família 

Quantitativo potencial de 

pessoas cadastradas por 

equipe de atenção primária 

modalidade I -20h 

Quantitativo potencial de 

pessoas cadastradas por 

equipe de atenção primária 

modalidade II - 30 h 

1 - Urbano 4.000 pessoas 2.000 pessoas 3.000 pessoas 

2- Intermediário 

Adjacente 
2.750 pessoas 1.375 pessoas 2.063 pessoas 

3 - Rural Adjacente    

4 - Intermediário 

Remoto 
2.000 pessoas 1.000 pessoas 1.500 pessoas 

5 - Rural Remoto    

Fórmula para cálculo da pontuação do município ou Distrito Federal para definição do valor 

total da capitação ponderada, conforme definido no § 5º do art. 12 A. 

http://aps.saude.gov.br/ape/saudehora
http://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps
mailto:aps@saude.gov.br
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Pontuação do município ou Distrito Federal = [(população cadastrada que se enquadra na 

vulnerabilidade socioeconômica ou no perfil demográfico X 1,3) + (população cadastrada que não se 

enquadra na vulnerabilidade socioeconômica nem no perfil demográfico X 1]) X peso da classificação 

geográfica 

Fórmula para cálculo do valor total da capitação ponderada a ser repassado por município ou 

Distrito Federal, conforme definido § 6º do art. 12 A. 

Valor total da capitação ponderada = pontuação do município ou Distrito Federal X valor per 

capita 

 

6 - GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

 

Planejamento 

 

 Analise da estrutura, organização e operacionalização do processo de planejamento, bem 

como a sua interação com o centro de decisão. 

A rede de assistência não dispõe de estrutura adequada de planejamento, limitando-se a 

execução dos instrumentos pré-existentes dos diversos programas de saúde da rede. 

A organização segue o mesmo ritual, o fluxo de operacionalização e o ritual dos protocolos 

existentes. 

A interação com o centro de decisão e excelente, o fluxo da rede passa obrigatoriamente pelo 

Gestor de Saúde, de onde emana as diretrizes de atuação. 

 

Descentralização 

 

 Analise da cooperação entre as esferas de governo; estratégia de coordenação de promoção 

da equidade; funcionamento e participação no Colegiado de Gestão Regional; Termo de 

Compromisso de Gestão. 

 O Município de Bom Jesus do Tocantins é jurisdicionado ao 11º Centro Regional de Saúde – 

Marabá / Secretaria de Estado de Saúde Pública / Governo do Estado do Para. Sua rede de Assistência 

compõe todos os programas da Atenção Básica e de Vigilância em Saúde do SUS. 

 A logística de promoção da saúde, que garanta e equidade, são baseadas na facilidade de 

acesso ao cidadão a todos os serviços de saúde disponível no Município. 
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 O Município pertence a Região de Saúde Carajás, através do Colegiado Inter gestor Regional, 

que se reúne mensalmente. 

 Aderiu ao Pacto pela SAUDE e de GESTAO do SUS, o Termo de Compromisso e Gestão foi 

validade em 25 de março de 2011.  

Participação social 

Analise da articulação entre os gestores e os Conselhos de Saúde; as resoluções e deliberações 

dos Conselhos e das Conferências de Saúde; as condições de funcionamento do Conselho de Saúde.  

Uma das maiores inovações introduzidas pela Constituição de 1988 e incorporada pelo SUS, 

foi a ampliação decisiva do processo de formulação e controle social da Política Pública de Saúde, 

envolvendo governo e sociedade.  

Esta inovação cria a possibilidade e, simultaneamente, institui os mecanismos para a gestão 

participativa, cujo objetivo é agregar legitimidade às ações de governo, criando sustentabilidade aos 

programas e políticas propostas. 

 Um dos espaços institucionais de gestão compartilhada da saúde são os Conselhos de Saúde e 

as Conferências de Saúde que, nos últimos anos, têm provocado grande transformação no processo 

político-institucional. O processo de controle social realizado pelos Conselhos de Saúde nos 

municípios, ao determinar uma nova dinâmica de participação popular em saúde, vem 

implementando, com consistência, um dos princípios fundamentais da Reforma Sanitária Brasileira, 

que é o Controle Social do SUS. 

  Assim é que o processo de redemocratização da sociedade brasileira, traz a característica da 

inclusão de novos atores políticos e, no setor da saúde, o seu aperfeiçoamento pode se dar pelo 

desenvolvimento e implementação de práticas de reconhecimento, pela escuta e interlocução com 

os cidadãos usuários do SUS. 

 A descentralização da gestão e da execução das ações de saúde proposta pelo SUS está 

fundamentada no pressuposto da gestão participativa ao garantir maior poder à esfera municipal. 

Nesse sentido, fica identificado o espaço para a construção de uma rede de participação social de 

grande capilaridade, entrelaçando os diferentes níveis de atenção em saúde, articulados ao conjunto 

das outras esferas de governo. 

 O desenvolvimento do processo de implantação dos mecanismos institucionais de controle 

social do SUS possibilitou avanços na gestão participativa, realizado sob enfrentamento de obstáculos 

importantes. O mais significativo desses talvez esteja relacionado ao processo, ainda incipiente, do 



 

 

66 

 

compartilhamento do poder entre o gestor e ao Conselho. O caráter deliberativo do Conselho, 

condição essencial para a efetividade do controle social, vem sendo exercido no nosso município.  

 A diversidade das condições de organização dos Conselhos de Saúde e de sua articulação com 

os movimentos sociais organizados, base de sua representação, contribui para retardar a consolidação 

do processo de controle social na saúde.  

 Aliam-se ainda as grandes diversidades locais e regionais referidas às necessidades de atenção 

da população e as condições institucionais e administrativas do conjunto do município. 

 A produção de indicadores de saúde e sua ampla divulgação devem ser entendidas como um 

importante instrumento de gestão pública, além de ser um instrumento que confere transparência à 

gestão, permitindo a fiscalização e o controle por parte dos movimentos populares. É indispensável 

para o exercício da democracia que os movimentos sociais organizados sejam capazes de 

compreender as implicações dos riscos sanitários e não apenas as demandas pela assistência, na 

conformação do direito à saúde. 

  

O CMS de Bom Jesus do Tocantins, Pará, foi fundado em ......, pela Lei n° .../... 

 A última Conferencia Municipal de saúde foi realizada em ..... 

 

Composição do atual conselho municipal de saúde: 
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Gestão do trabalho 

 
 A gerência de recursos humanos em organizações modernas enfatiza e prioriza aquele que 

dirige e desenha políticas institucionais voltadas para esta área, uma vez que a produtividade e 

qualidade dos produtos oferecidos à sociedade serão, em boa parte, reflexos da forma e das 

condições em que são tratados os recursos humanos que lá atuam profissionalmente.   

 O debate hoje sobre as principais questões de gestão do trabalho em saúde gira em torno da 

composição da equipe de saúde; da incorporação tecnológica nos processos de trabalho e na 

assistência à população;  nas fronteiras jurisdicionais das profissões e ocupações (ato profissional e 

atividades específicas); prerrogativas monopolistas das profissões constituídas e regulamentadas 

(jornada de trabalho, piso salarial, código de ética profissional); a globalização do exercício 

profissional, com o rompimento das barreiras geográficas;  a flexibilização do trabalho, com 

progressivo aumento da terceirização dos serviços em saúde e da precarização das condições do 

trabalho, com perdas das garantias trabalhistas; e a desregulação do mercado são algumas das 

conseqüências deste processo de encolhimento da esfera pública do Estado, entre outras questões.   

 Alguns exemplos se fazem necessário mencionar. O Município de Bom Jesus do Tocantins, 

recebeu pouca atenção dos governos anteriores na renovação de seus quadros técnicos, criando uma 

enorme defasagem de profissionais qualificados.  Quase que 80% de seu pessoal estão trabalhando 

na condição de prestadores de serviços, sem estabilidade no emprego, sem direitos trabalhistas e sem 

possibilidade de continuidade das atividades na área de saúde. 

  Por outro lado, a incapacidade de gerar carreira tem levado que o contingente de 

trabalhadores que atuam na saúde se sinta desestimulado, descompromissado e, por vezes, 

relutantes em continuar na esfera pública, gerando, em muitos casos, a sua saída.  

A reivindicação por um plano de cargos e salários é uma questão prioritária a ser considerada. É 

preciso romper com a ideia preconizada de que PCCS é sinônimo de atraso gerencial, de inoperância 

administrativa, entre outros argumentos.  
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 Ao contrário, o PCCS, se bem estruturado e corretamente executado com a devida flexibilidade 

que a realidade impõe, é uma garantia de que o trabalhador terá de vislumbrar uma vida profissional 

ativa e de qualidade. 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

 

 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é uma proposta de ação estratégica que visa 

a transformar e a qualificar a atenção à saúde, os processos formativos, as práticas de saúde e 

pedagógicas, além de incentivar a organização das ações e dos serviços.  

A implantação dessa política implica o trabalho articulado entre o sistema de saúde e as 

instituições de ensino, colocando em evidência a formação e o desenvolvimento para o SUS, na 

perspectiva da educação permanente.  

 

Objetivos da Educação Permanente 

 

Buscar soluções a partir dos problemas enfrentados no cotidiano do trabalho, considerando 

as experiências e as vivências de cada um, e, com isso, promover transformações na prática 

profissional, na própria organização do trabalho e nas práticas de ensino. 

No Município não dispomos de instituição de ensino superior ou de formação técnica 

profissional que possam atender a política de saúde do SUS, porem se pretende formalizar uma rede 

técnica de formação de profissionais do SUS na rede Regionalizada (CIES). 

 

Formação de Polos 

 

A condução da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde poderá ser efetivada 

mediante a constituição de polos regionais em articulações com Colegiado Inter Gestor Regional 

(CIR), com a participação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES). 

 

Os Polos de Educação Permanente em Saúde são instâncias colegiadas de gestão da educação 

na saúde e servem para a articulação, a negociação e a pactuação interinstitucionais.  

São espaços onde atores de diversas instituições poderão se encontrar e pensar juntos as 

questões da formação e do desenvolvimento dos trabalhadores da área da saúde, sempre em 

determinado território regional que considere as necessidades e os problemas reais.  
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INFORMAÇÃO EM SAÚDE: 

 

Embora a área da saúde tenha uma tradição ímpar na captura, no armazenamento e no tratamento 

de dados e na disseminação de informações, as políticas desenvolvidas nesta área, não têm primado 

por respeitar as disposições legais e, mesmo, o ideário da reforma sanitária. Centralização nas 

definições, inexistência de padrões e processos de pactuação, pulverização de iniciativas, deficiência 

de dados sobre aspectos específicos do sistema de saúde, entre outras características, fazem com que 

as ações na área da informação e informática desenvolvidas até agora tenham tido pouca capacidade 

de fortalecer o processo de implementação do SUS, em particular no que se refere à organização da 

gestão, da atenção e do controle social.   

Identificar os bancos de dados existentes, analisando a sua alimentação, qualidade e utilização 

na produção de informações necessárias ao processo de tomada de decisões. Identificar as distintas 

fontes de dados disponíveis e verificar a compatibilização do diferentes instrumentos de coleta de 

dados. 

  
SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE 

 

BANCO DE DADOS STATUS 

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE IMPLANTADO 

INFORMACAO AMBULATORIAL IMPLANTADO 

INFORMACAO HOSPITALAR SIM 

CARTAO USUARIO DO SUS IMPLANTADO 

SISVAN Alimentado  

ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA Alimentado  

SISCOLO SIM  

HIPERDIA Alimentado  

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO – API IMPLANTADO 

INFORMACAO DE NATALIDADE – SINASC IMPLANTADO 

INFORMACAO DE MORTALIDADE – SIM IMPLANTADO 

SISTEMA DE NOTIFICACAO – SINAN IMPLANTADO 

SISFAD – DENGUE E FEBRE AMARELA IMPLANTADO 

INFORMACAO DE MALARIA SIM 
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SIS PRE NATAL SIM 

INFECCAO HOSPITALAR SIM 

CONTROLE DE MEDICAMENTOS DE TB IMPLANTADO 

CONTROLE DE MEDICAMENTOS DE MH IMPLANTADO 

SISLOC IMPLANTADO 

SISMAMA SIM 

DOENCAS DIARREICAS – MDDA IMPLANTADO 

SISTEMA HORUS IMPLANTADO 

SARGSUS IMPLANTADO 

E SUS SIM 

VITAMINA A SIM 

SAI/SUS ALIMENTADO 

VIGIAR SIM 

VIGIÁGUA ALIMENTADO 

VIGISOLO SIM 

 

 Os bancos de dados existentes não funcionam satisfatoriamente, há precariedade de 

equipamentos e a rede de internet insuficiente, os dados são extraídos das “unidades” e 

encaminhados a central de informação da SMS que os coleta e alimenta os bancos de dados. Esses 

dados nem sempre expressam a realidade, pois não há uniformidade de datas e prazos de coleta, 

além do sub registro. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

  Atualmente um (01) gestor e um (01) assessor técnico, respondem por toda a rede assistencial 

na sua área de abrangência, conduzindo a negociação com os prestadores e assumindo o comando 

das políticas de saúde. 

É a capacidade de dar uma solução aos problemas do usuário do serviço de saúde de forma 

adequada, no local mais próximo de sua residência ou encaminhando-o aonde suas necessidades 

possam ser atendidas conforme o nível de complexidade.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a ausência de doença, 

mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. 
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O município possui Gestão Plena da Atenção Básica, estando de acordo com a NOB Portaria 

1.784 de 10.09.2003. Pertence ao 11º CRS de Marabá, Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. 

 

MISSÃO 

 

Garantir o direito à saúde enquanto direito fundamental do ser humano e prover políticas de 

saúde, através de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção e recuperação da saúde, 

visando à melhoria da qualidade de vida da população, respeitando os princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e garantindo a participação popular.  

ORGANOGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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7 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE E GESTÃO 

 

Dentro da política de desenvolvimento da ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde, 

o município de Bom Jesus do Tocantins não desenvolve atividades voltadas ao fomento da pesquisa, 

formação de profissional em saúde e descobertas de avanços científicos. O município por não 

apresentar instituições de formação profissional na área da saúde em seu território, ainda não 

despertou o interesse na produção e apropriação de conhecimentos e tecnologias que contribuam 

para a redução das desigualdades sociais em saúde, em consonância com o controle social. O que se 

pode firmar como compromisso futuro de ação, visto que haverá residência médica e 

multiprofissional na região. 

 

8 - DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES  

 

 As diretrizes de saúde estabelecidas pelos conselhos de Saúde expressam as linhas de ação a serem 

seguidas e orientam a formulação de política que se concretizam nos objetivos, conforme fluxos 

previsto pelo Conselho de Saúde e GT da SMS, conforme Nota Técnica MS n.º 20/2021. 

 Conforme previsto na referida nota técnica citada acima, as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 

definidos para compor o PMS de 2022 a 2025, podem e devem ser submetidos a ajuste anual quando 

necessário. 

 

  

9 - O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

   

Entendemos o Monitoramento e Avaliação como um processo sistemático e contínuo de 

acompanhamento dos indicadores de saúde e da execução das políticas, ações e serviços, visando à 

obtenção de informações, em tempo oportuno, para subsidiar a tomadas de decisão e o 

encaminhamento de soluções com a redução de problemas, bem como a correção de rumos e a partir 

disso possibilita a elaborado de projetos de Monitoramento e Avaliação objetivando:   

a. Realizar Monitoramento e Avaliação dos indicadores proposto no PMS 2022 a 2025; 

b. Estimular a discussão entre as equipes sobre os indicadores.  

c. Realizar aproximação de forma sistemática e integrada das áreas técnicas e o 

território.  
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O acesso aos resultados do processo de Monitoramento e Avaliação constitui um poderoso 

instrumento para a democratização de informação sobre objetivos, metas e resultados alcançados. 

Nesse sentido a Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Tocantins, através do Departamento 

de Controle e Avaliação da Gestão do SUS, incentiva a pactuação de mecanismos de Monitoramento 

e Avaliação em todas as unidades de saúde, estabelecendo a responsabilização com vistas ao 

fortalecimento da capacidade de gestão pública da saúde.  

 O monitoramento e avaliação serão efetivados por uma equipe multiprofissional composta por 

técnicos de nível superior e médio, bem com técnicos dos sistemas de informação. 

A equipe tem como objetivos conformar as “ações” e “metas” programadas e propostas neste 

Plano Municipal de Saúde, bem como indicar tomadas de ações à aquela que não cumpriram seus 

objetivos, ou estão em atrasos, ou incompletas ou não iniciadas e apresentar sugestões, soluções. 

Todos as metas e os indicadores propostos serão apurados e avaliados quadrimestralmente e 

seus resultados comporão os Relatórios de Gestão, a ser enviados ao Conselho de Saúde para se 

submeter a apreciação e avaliação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus do Tocantins, Pará, é um importante 

instrumento de orientação da política do setor saúde, sendo sua operacionalização assegurada 

através da “pactuação” com técnicos da área, gestores, prestadores de serviço e importantes setores 

da sociedade. Trata-se de um documento em permanente construção, onde a dinâmica da situação 

de saúde impõe constante atualização das ações e metas. 

A garantia do cumprimento das propostas, bem como as necessárias atualizações dentro do 

contexto sanitário, se dará através do monitoramento e a avaliação do Plano sob duas perspectivas:  

Corpo técnico e a da sociedade. Do ponto de vista técnico ficará sob responsabilidade das 

Coordenações dos programas da Secretaria de Municipal da Saúde. 

Na perspectiva da sociedade, cabe ao Conselho Municipal de Saúde estabelecer mecanismos 

de acompanhamento do cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas para o período de 

vigência deste documento. É fundamental uma pactuação com o gestor Municipal, Estadual e 

Federal, acerca das metas estabelecidas a fim de se consolidar um processo convergente de esforços 

garantindo maior efetividade e eficiência das ações.       

Outro ponto relevante é a necessidade de se constituir parcerias Inter setoriais, considerando 

a magnitude e transcendência dos problemas de saúde e sua multicausalidade.  

No contexto da SMS as áreas técnicas específicas devem segui-lo quando de sua programação 

ou da elaboração de projetos e planos estruturantes. 

Informações atualizadas serão disponibilizadas na Secretaria Municipal de Saúde para 

permitir aos técnicos e à sociedade acompanhar a evolução do processo. 

A operacionalização deste plano está condicionada à disponibilidade de recursos técnicos e 

financeiros, devendo o mesmo orientar instrumentos de planejamento e gestão, com destaque para 

o Plano Plurianual – PPA  2022-2025, o Plano Diretor de Investimentos – PDI. 

 

Marcelo de Oliveira Silva  

Secretário Municipal de Saúde 
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PLANILHA DE DIRETIZES, OBJETIVOS, METAS INDICADORES 2022 - 2025  

DIRETRIZ 1  

DIRETRIZ 1 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde nos eixos transversais e com ênfase nas ações estratégicas, garantindo ao usuário 

acesso e serviços de qualidade.  

Objetivo 1- Garantir o acesso de qualidade aos serviços de saúde, aprimorando a Política de Atenção Básica.  

  

Nº  

  

Descrição da Meta  

Indicador para 

monitoramento 

e avaliação da 

meta  

  

Responsável  

Meta  

Plano  

(2022-  

2025)  

  

Unidade de 

Medida  

Meta Prevista  

  

2022  

  

2023  

  

2024  

  

2025  

  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)  

   

Atenção Básica  

   

70%  

   

Percentual  

   

80%  

   

85%  

   

90%  

   

95%  

  Realizar acompanhamento das condicionalidades da saúde em todas as unidades de saúde do município (zona urbana e rural) em 

tempo integral.  

  Implementar a cobertura das áreas descobertas para que possam levar as informações aos beneficiários sobre as vigências do 

Programa Bolsa Família.  

    

Promover a prevenção e 
promoção através do 
Programa Saúde na Escola  
(PSE).  

Cobertura do PSE nas 
escolas pactuadas na 
adesão  
Quantidade de tipo de 

ação realizada por 

escola.  

  

  

Atenção Básica  

  

  

100%  

  

  

Percentual  

  

  

100%  

  

  

100%  

  

  

100%  

  

  

100%  
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  Traçar o perfil nutricional dos alunos através de avaliação antropométrica e aqueles que apresentarem risco nutricional serem 

encaminhados para acompanhamento com nutricionista.  

  Realizar palestras e oficinas educativas de alimentação saudável nas escolas.  

   

 Implantar  a  estratégia  

Amamenta e Alimenta Brasil  

Número de Unidades de  

Saúde da Família com  

 Amamenta  e  Alimenta  

Brasil  

  

Atenção Básica  

  

40%  

  

Percentual  

  

40%  

  

45%  

  

50%  

  

55%  

  Fazer ações que promovam o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e também a alimentação saudável 

complementar até os 2 anos.  

  Fortalecer a educação nutricional nas unidades de saúde junto as gestantes e puérperas no sentido de levar conhecimento e 

incentivar este grupo para que sigam as orientações da nutricionista.  

  Reduzir as internações por 

causas sensíveis da Atenção 

Primária  

Proporção de 

internações por 

condições sensíveis à 

Atenção Básica  

  

Atenção Básica  

  

20%  

  

Proporção  

  

20%  

  

30%  

  

40%  

  

50%  

  Realizar educação em saúde com vistas à obesidade, tabagismo, e doenças com risco cardiovascular  

  Realizar busca ativa e acompanhamento de usuários hipertensos e diabéticos para estratificação de riscos  

 

Diretriz 2  

Diretriz 2- Fortalecimento da Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança com implementação da Rede Cegonha  

Objetivo 1- Aprimorar a Rede Materno-infantil garantindo o acesso, acolhimento, vinculação e ações da assistência  

  

Nº  

  

Descrição da Meta  

Indicador para 

monitoramento 

e avaliação da 

meta  

  

Responsável  

Meta  

Plano  

(2022-  

2025)  

  

Unidade 

de Medida  

Meta Prevista  

  

2022  

  

2023  

  

2024  

  

2025  
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  Reduzir a gravidez na 

adolescência entre as 

faixas etárias 10 a 19 anos.  

Proporção de gravidez 

na adolescência entre as 

faixas etárias 10 a 19 

anos  

  

Atenção Básica  

  

10%  

  

Percentual  

  

10%  

  

8%  

  

7%  

  

6%  

  Realizar ações educativas com o público adolescente nas escolas para redução da gravidez na adolescência  

  Promover conscientização de ações do planejamento familiar nas escolas das redes pública.  

  Fortalecimento da educação permanente em saúde na atenção primária acerca da saúde sexual e reprodutiva.  

  Garantir insumos relacionados à prevenção da gestação não desejada.  

  Garantir a oferta e aprimorar o acesso dos contraceptivos de barreira e/ou hormonais para clientela da rede APS  

 

    

Ampliar a razão de exames 
citopatologico para 
mulheres na faixa etária de 
25 a 64 anos  

Total exames realizados 

na faixa etária 

  

  

  

  

Atenção Básica  

  

  

  

  

0,20%  

  

  

  

  

Razão  

  

  

  

  

0,30%  

  

  

  

  

0,40%  

  

  

  

  

0,45%  

  

  

  

  

0,50%  

  Realizar gestão da fila de espera de exames de ultrassonografia pélvica, priorizando os casos de suspeita diagnóstica de lesões 

precursoras do colo do útero  

  Garantir a colposcopia a partir dos exames de papanicolau as mulheres que necessitem, conforme protocolo estabelecido.  

  Melhorar o acesso ao exame citopatológico do colo uterino na atenção primária  

    

Aumentar exames de 

mamografia de 

rastreamento para a 

população feminina entre 

50 a 69 anos de idade  

Número de exames de 

mamografia      de 

rastreamento  realizados 

 

   

  

Atenção Básica  

   

  

0,20%  

   

  

Razão  

   

  

0,30%  

   

  

0,40%  

   

  

0,45%  

   

  

0,50  
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  Ampliar a oferta do exame de mamografia de rastreamento para a população feminina entre 50 e 69 anos de idade, residente no 

município.  

  Garantir a partir dos exames de mamografia, as mulheres que necessitem realizar biópsia/exérese de nódulo de mama, conforme 

protocolo estabelecido  

  Aumentar a proporção de 

nascidos vivos de mães com 

no  mínimo 7 consultas de 

pré-natal.  

  

Proporção de nascidos 

vivos e % de gestantes 

com mais de 7 consultas 

no pré-natal  

  

Atenção  

Básica/Regulação 

/HMP  

  

  

75%  

  

  

Percentual  

  

  

80%  

  

  

85%  

  

  

90%  

  

  

95%  

 

  Viabilizar a realização de no mínimo 7 consultas de pré-natal  

  Garantir agendamento da consulta subsequente para as gestantes, acompanhando possíveis faltas e acionando a gestante.  

  
 

Reduzir a mortalidade 

materna. 

Número de óbitos 

maternos em 

determinado período e 

local de residência  

Atenção  

Básica/Regulação 

/HMP  

  

0  

  

Número  

  

0  

  

0  

  

0  

  

0  

  Estabelecer pacto municipal intersetorial para redução da mortalidade materna, com implantação de comitê gestor.  

  Orientar a manutenção do pré-natal e outros cuidados específicos para a atenção especial à gestante durante a pandemia 

através da Nota Técnica Nº 01/2020 - orientações sobre o atendimento de pré-natal diante da pandemia da Psicossocial-19.  

  

Aumentar o % de parto 

normal  

Proporção  de 

 parto normal no 

SUS e na Saúde 

Suplementar  

  

HMP  

  

60%  

  

Percentual  

  

60%  

  

65%  

  

70%  

  

75%  

  
Construção do Hospital e Maternidade Popular   
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 Reduzir a quantidade de cesarianas realizadas sem indicação através de implantação do partograma, como processo avaliador do 

parto.  

 Promoção de ações que fortaleça o vínculo das gestantes ao local de parto  

 

    

Investigar 100% dos óbitos 

materno em Idade Fértil 

(MIF)  

Proporção de óbitos de 
mulheres em idade fértil  
(10 a 49 anos) 

investigados.  

  

VS  

  

100%  

  

Percentual  

  

100%  

  

100 

%  

  

100%  

  

100%  

  Manter ações de investigação dos óbitos maternos em Idade Fértil (MIF), através de visita domiciliar, ambulatorial e hospitalar.  

  
Reduzir a mortalidade 

infantil  

Taxa  de  mortalidade 

infantil  

Atenção 

Básica//HMP  
10%  Taxa  15%  20%  25%  30%  

  Implantação da estratégia de atenção à doenças prevalentes da infância  

  Implementação de sala de parto humanizado no Hospital Municipal  

  Capacitar a equipe multiprofissional para abordagem integral do recém-nascido de baixo e alto risco, para a aplicação da política de 

assistência ao parto humanizado, na prevenção, reconhecimento e conduta de problemas relacionados ao período perinatal.  

    

Reduzir a incidência de sífilis 

congênita  

Número de casos novos 

de sífilis congênita em 

menores de um ano de 

idade.  

  

Atenção  

Básica/HMP  

  

10  

  

Número  

  

20  

  

30  

  

40  

  

50  

  Implementar medidas de prevenção de casos de sífilis em mulheres e gestantes com vistas a redução de casos de transmissão vertical 

de mãe/filho  

  
Disponibilização de insumos necessários para prevenção, diagnóstico e tratamento da Sífilis em Gestante e seus parceiros.  

  Melhorar a cobertura 

vacinal das crianças 

menores de 2 anos com 

garantia dos imunológicos.  

Proporção da cobertura  

de cada vacina 
preconizada para 
menores de 2 (dois) anos 
de idade,  

  

Atenção  

Básica/VISA/HMP  

  

100%  

  

Percentual  

  

100%  

  

100 

%  

  

100%  

  

100%  
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Pentavalente (3ª dose), 
Pneumocócica  

10-valente  (2ª  dose),  

Poliomielite (3ª dose) e 

Tríplice viral (1ª dose) 

 

  Realizar busca ativa para atualização do cartão vacinal.  

  Disponibilizado as vacinas para todas as unidades básicas de saúde.  

  Fazer parcerias com creches para verificação do calendário vacinal, acompanhamento conjunto e diálogo colaborativo entre as partes  

 

Diretriz 3   

Diretriz 3 – Fortalecer a Atenção Integral nos diferentes Ciclos de Vida, incluindo o aprimoramento à Rede de Atenção Psicossocial, Atenção 

aos Usuários com Condições Crônicas e Cuidados à Pessoa com Deficiência  

Objetivo 1- Qualificar as ações e serviços, promovendo a integralidade e a equidade dos serviços  

  

Descrição da Meta 

Indicador para 
monitoramento e avaliação  

da meta  
Responsável 

Meta Plano 

(2022-2025)  

Unidade 

de 

Medida  

  

2022  

  

2023  

  

2024  

  

2025  

  Realizar  ações  que 

qualifiquem a rede de 

cuidado à saúde da criança e 

do adolescente  

Taxa        de  

mortalidade em crianças e 

adolescentes de 10 a 19 

anos por causas externas.  

  

TODOS  

  

10%  

  

Taxa  

  

20  

  

30  

  

40  

  

50%  

  Sensibilizar e capacitar as equipes de saúde para atendimento dos adolescentes na RAS  

  Promover educação em saúde 
pelo Programa Saúde na  
Escola  

Número de adolescentes 

atendidos nas escolas pelo 

Programa Saúde na Escola  

Atenção 

Básica  

  

100%  

  

Número  

  

100%  

  

100%  

  

100%  

  

100%  
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  Implementar as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças previstas no Plano de Adesão do Programa Saúde na Escola;  

  Elaborar cronograma anual de atividades a serem realizadas.  

 

Objetivo 2- Implementar a Atenção Psicossocial em todos os ciclos de vida, de forma articulada com pontos da atenção em saúde e outros 

pontos intersetoriais.  

  
Implantar Politica Municipal 

de Acolhimento Psicossocial à 

crianças e adolescentes com 

transtornos mentais  

n.º      de       crianças       e  

adolescentes com 

transtornos mentais graves 

e persistentes atendidos  

na atenção basica  

  

Atenção 

basica  

  

100 

%  

  

Taxa  

  

100%  

  

100%  

  

100%  

  

100%  

  Garantir o atendimento Integral à Crianças e Adolescente no Modelo de Atenção Psicossocial.  

  Fortalecer ações de diálogos com rede de proteção, atenção e cuidados à infância/adolescência, tais como: a ação social, a educação, 

a cultura, os esportes, os direitos humanos e a justiça.  

  Implantação do CAPS I 

Objetivo 3- Aprimorar a rede de Atenção à Saúde da pessoa Idosa e dos Portadores de Doença Crônica, com estimulo de qualidade de vida 

ativa e fortalecimento das ações de promoção e prevenção.  

 

  

  

  

3.3.1  

 
Reduzir  a taxa de 

mortalidade prematura por 

Doenças  Crônicas Não 

Transmissíveis - DCNT 

Número        de         óbitos 
prematuros (30 a 60 anos) 
pelo conjunto das quatro 

principais doenças 
crônicas não 

transmissíveis. 

  

  

  

Atenção 

Básica/VS  

   

  

15%  

   

  

Taxa  

   

  

20%  

   

  

30%  

   

  

40%  

   

  

50%  

  Capacitar as equipes que realizam assistência em todos os pontos de atenção à saúde seguindo as diretrizes da rede de atenção à saúde 

às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, nos agravos mais prevalentes.  

 



83 
 

83  

  

Diretriz 4  

Diretriz 4- – Reorganizar as ações e serviços de Média e Alta complexidade, incluindo a rede de atenção às urgências, com a construção do 

HOSPITAL E MATERNIDADE POPULAR, de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Regulação, articuladas as demais 

Redes de Atenção a saude no municipio.  

Objetivo 1- Melhorar a qualidade dos serviços da Atenção Especializada  

  

Nº  

  

Descrição da Meta  

Indicador para 

monitoramento 

e avaliação da 

meta  

  

Responsável  

Meta  

Plano  

(2022-  

2025)  

  

Unidade 

de Medida  

Meta Prevista  

  

2022  

  

2023  

  

2024  

  

2025  

  Implementação de serviço 
público de saúde nas linhas 
de cuidados de Atenção de 
Média e Alta Complexidade 

Total de serviços 

implantados 
Regulação 70% Percentual 50% 60% 65% 70% 

  Regulação dos leitos clínicos e cirúrgicos disponíveis  

  Padronização das solicitações de internações, consultas, exames e terapias especializadas, por meio dos protocolos assistenciais  

  Organização de fluxos de referência especializada intermunicipal  

 Revitalização e ampliação de serviços no Hospital Municipal para cirurgias eletivas  

 Ampliar oferta de exames de ALTA complexidade para a população com convênio com clinicas e laboratórios de apoio.  

 Garantir a continuidade do serviços prestados pela casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio- TFD em Belém  

 

  Reduzir os óbitos nas 

internações por infarto 

agudo do miocárdio (IAM)  

Proporção de óbitos nas 

internações por infarto 

agudo do miocárdio 

(IAM)  

Atenção 

Básica/UPA  

  

10%  

  

Percentual  

  

15%  

  

13%  

  

10%  

  

10%  

  Garantir a resposta em tempo hábil para o resgate do SAMU  



 

 

84 

 

  Intervenção para diminuir a incidência do infarto agudo do miocárdio no território das equipes de ESF, através do 

acompanhamento de hipertensos com risco cardiológicos.  

  Implementar atividades de controle ao tabagismo à população de cada unidade de saúde, bem como, garantir a manutenção das 

atividades já existentes.  

  Implementar  a cobertura do 

serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência  

Cobertura do Serviço de 
Atendimento Móvel de  
Urgência (SAMU – 192).  

  

SAMU  

  

100%  

  

Proporção  

  

100%  

  

100%  

  

100%  

  

100%  

  Renovação de frota  ambulâncias  

  Garantir manutenção corretiva e preventiva das ambulância  

 Realizar treinamento sistemático para a equipe multidisciplinar da SAMU voltados aos atendimentos de urgência e emergência 

psiquiatra, atentando aos novos protocolos de atendimento e fortalecendo a humanização do cuidado com estes pacientes.  

 Realizar a contratação de (01) psicólogos para o atendimento dos paciente do Hospital e Maternidade Popular  

 

Diretriz 5  

Diretriz 5- Reduzir e prevenir riscos e agravos à 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 1- Aprimorar e manter as ações de vigilância em saúde para assegurar a promoção e proteção à saúde da população  

  

Nº  

  

Descrição da META  

INDICADOR para 
monitoramento e avaliação  

da meta  

  

Responsável  
Meta Plano 

(2022-2025)  

Unidade 

de Medida  

Meta Prevista  

2022  2023  2024  2025  

  Manter em 0 % a incidência 

de AIDS em menores de 5 

anos  

Número de casos novos de 

aids em menores de 5 

anos.  

  

Atenção  

Basica  

  

0  

  

Número  

  

0  

  

0  

  

0  

  

0  

  Reduzir a transmissão vertical do HIV com a oferta de teste rápidos (1 vez a cada trimestre) para todas as gestantes  
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  Garantir acesso precoce da gestante HIV no atendimento ao CTA  

  Recém nascidos de gestantes positivo, garantir o início imediato da profilaxia ARV segundo protocolo do MS, para reduzir a índices 

de zero a transmissão vertical do HIV.  

  
Diagnosticar pessoas com  

HIV/ Sífilis.  

Total  de Pessoas com 

diagnóstico de HIV/ Sífilis 

em tratamento.  

  

CTA/V.S  

  

90%  

  

Percentual  

  

90%  

  

90%  

  

90%  

  

90%  

Garantir o tratamento antirretroviral às pessoas com diagnóstico de HIV.  

Garantir o tratamento e acompanhamento dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita.  

Rastrear faltosos e abandonos do programa HIV/ Sífilis  

 

  
Aumentar a cura de casos 

novos de tuberculose 

Proporção de cura de casos 
novos de  
tuberculose pulmonar com 

confirmação laboratorial.  

  

AB/VS  

  

100  

  

Percentual  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  Implementar ações de vigilância em saúde referente a: avaliação do Boletim de Acompanhamento, visitas da coordenação nas 

Unidades de Saúde e recomendações de acordo como cada realidade encontrada.  

  Garantir que 100% dos pacientes com tuberculose realizem a cultura de escarro, nos casos de paciente com baciloscopia positiva no 

final do 2º mês de tratamento, para os casos de recidiva, reingresso após abandono e falência de tratamento e diagnostico de HIV e 

pacientes com e positiva após 2 meses de tratamento  

  Garantir e monitorar a realização de exame HIV, por via laboratorial ou pelo Programa Teste Rápido nas UBS em 100 % dos casos 

novos de  

Tuberculose  

 Realizar exames anti-HIV em 100% dos casos novos de tuberculose. 

  Aumentar a cura dos 

 casos novos de 

hanseníase 

Proporção de cura dos 

casos novos de 

  

A.B/V.S  

  

100  

  

Percentual  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  
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hanseníase por local de 

residência  

  Avaliar a qualidade da atenção e do acompanhamento dos casos novos diagnosticados até a completitude do tratamento  

 Adquirir kit para avaliação dermato/neurológica, sendo 01 kit para cada unidade de saúde e unidade referência  

 Aquisição de materiais educativos (panfletos, notificações, livro de registros)  

 Realizar a vigilância de contatos de casos novos de hanseníase, para detecção oportunamente de pessoas com este agravo  

 Manter a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos 

anos de coortes.  

 

   Reduzir  a  incidência  

Parasitária Anual (IPA) de  

malária na Região 

Amazônica.  

  

Número de casos 

autóctones de malária.  

  

V.S  

  

100  

  

Número  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  Aquisição de motos para busca ativa na zona rural  

  Aquisição de kits para agentes de campo.  

  Manter em “0” o número 

absoluto de óbitos por 

dengue.  

Número absoluto de 

óbitos por dengue.  

  

HMP  

  

0  

  

Número  

  

0  

  

0  

  

0  

  

0  

  Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados de dengue, como parte do conjunto 

de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença  

  
Realizar capacitações permanentes com equipes das APS e HMP  

  
Realizar visitas domiciliares 

para controle da dengue.  

Número de ciclos que 

atingiram mínimo de 80% 

de cobertura de imóveis 

  

V.S  

  

6  

  

Número  

  

6  

  

6  

  

6  

  

6  
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visitados  para 

 controle vetorial da 

dengue. 

 Contribui para a avaliação e orientação das medidas de controle vetorial do Aedes aegypti.  

 Aquisição e distribuição de insumos para fortalecimento dos trabalhos dos agentes municipais. (Panfletos, cartazes, carteirinhas de 

acompanhamento de pacientes, entre os outros).  

 

  

Avaliar amostras de água 

para Consumo  Humano, 
população. 

Proporção de análises 

realizadas em amostras de 

água para consumo 

humano quanto aos 

parâmetros coliformes 

totais, cloro residual livre e 

turbidez. 

V.S 100 Percentual 100 100 100 100 

  Realizar as análises físico-químicas (os parâmetros de PH, temperatura, cloro residual 101 livre, turbidez) e microbiológicas 

(coliformes totais e Escherichia coli nas amostras de água coletada.  

  Realizar coleta de amostras de água semanalmente dos pontos de sistema de abastecimento de água dos sistemas públicos (SAA) e 

soluções alternativas coletivas (SAC) de abastecimento de água para monitoramento de qualidade da água consumida pela 

população, conforme plano de amostragem de vigilância  

 

Diretriz 6  

Diretriz 6- Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho  

Objetivo 1- Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a 

desprecarização e a democratização das relações de trabalho.  

  

Nº  

  

Descrição da Meta  

Indicador para 
monitoramento e avaliação  

da meta  

  

Responsável  
Meta Plano 

(2022-2025)  

Unidade 

de Medida  

Meta Prevista  

2022  2023  2024  2025  
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  Implantação do Programa de 

Residência Multidisciplinar 

em Saúde.  

 Proporção  de  novos  

Programas de Residência 

em Saúde.  

  

Gestão  

  

1  

  

Proporção  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  Implantar programa de residência multiprofissional, provendo minuta de projeto de lei, objetivando amparo às programações para 

no âmbito da  

Rede Primária  

    

Matriciar as ações de Saúde do  

Trabalhador  

Ações de saúde realizadas 

voltadas para a saúde do 

trabalhador 

  

  

VS/ CEREST  

  

  

80%  

  

  

Percentual  

  

  

80%  

  

  

80%  

  

  

80%  

  

  

80%  

  Ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde de trabalhadores urbanos e rurais, 

formais ou informais.  

  Ações são realizadas de forma integrada com a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT)  

 Emissão de ficha com parecer pericial;  

 Intensificar comprovação de nexo causal com registro das notificações (DART) aos trabalhadores atendidos no CEREST e RAS;  

  

  Ampliar o número de pontos 

do  

Telemedicina.  

Número de pontos do 

Telemedicina existentes 

  

Gestão  

  

03  

  

Número  

  

01  

  

02  

  

03  

  

03  

  Implantar nas Unidades Básicas de Saúde para os profissionais da rede de atenção básica o telessaúde para que os mesmos utilizem 

esta ferramenta para solucionar a maior parte dos problemas de saúde da população na atenção básica evitando o encaminhamento 

de pacientes para rede especializada.  

  Manter a atenção especializada via Telemedicina para apoiar a atenção à saúde  
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Manter a estrutura 

administrativa do Conselho 

Municipal de Saúde  

Conselho Municipal de 

Saúde instalado 
GESTÃO  04  Numero  01  01  01  01  

  Aquisição de uma Sede própria do Conselho Municipal de Saúde  

  Aquisição de um veículo para Conselho Municipal de Saúde em parceria de emendas parlamentares.  

  Determinar e repassar um percentual do orçamento municipal da saúde para o CMS  

 

Diretriz 7   

Diretriz 7- Nortear o nível de resposta a emergência em saúde pública para o novo coronavírus (COVID-19) e seu impacto para a 

saúde pública, mediante aprimoramento das políticas de atenção básica, de atenção especializada e hospitalar na organização da 

rede de saúde.  

 

Objetivo 1- Ampliar e qualificar o acesso as medidas de resposta para infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19).  
 

  

Nº  

  

Descrição da META  
INDICADOR para 

monitoramento e avaliação  
da meta  

  

Responsável  

Meta  

Plano  

(2022-  

2025)  

  

Unidade de 

Medida  

Meta Prevista   

  

2022  

  

2023  

  

2024  

  

2025  

  Revisar e atualizar o Plano de  

Contingência para o 

acolhimento, reconhecimento 

precoce e controle de casos 

suspeitos ou confirmados para 

o novo coronavírus (COVID-19)  

  

  

Nº de Plano de 

Contingência implantado e 

apresentado a rede pública  

  

  

GESTÃO  

Inf.  

Complementares  

  

   
01  

  

   
Numero  

  

   
01  

  

   
01  

  

   
01  

  

   
01  

  Realizar reunião mensal multissetorial para tomada de decisões   

  Atualizar o plano para os anos subsequentes, se necessários.   



 

 

90 

 

 Notificar, investigar e monitorar 100% dos prováveis casos de COVID   

  

  

  

  

 

  


