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vigência atual que é de 2018-2021.
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Informações sobre regionalização
Porto Nacional pertence à Região de Saúde Amor Perfeito, que possui uma população de
103.350 habitantes, distribúıda em 13 munićıpios, a saber: Brejinho de Nazaré, Chapada da
Natividade, Fátima, Ipueiras, Mateiros, Monte do Carmo, Natividade, Oliveira de Fátima,
Pindorama, Ponte Alta do TO, Porto Nacional, Santa Rosa do Tocantins e Silvanópolis.

A Região apresenta uma densidade demográfica de 2,82 habitantes/km2, sendo que 7 dos seus
munićıpios possuem população menor que 5.000 habitantes. A Região compreende 7,470% da
população do Estado.

As referências em saúde para a Região Amor Perfeito são: Porto Nacional e Palmas, onde estão
localizados os principais Hospitais de Referência Estadual dessa área de abrangência.

POPULAÇÃO POR MUNICÍPIO DA REGIÃO

AMOR PERFEITO NOS PERÍODOS DE 2010 A 2015
Munićıpios População 2010 População 2015*
Brejinho de Nazaré 5.185 5.451
Chapada da Natividade 3.277 3.363
Fátima 3.805 3.886
Ipueiras 1.639 1.881
Mateiros 2.223 2.524
Monte do Carmo 6.716 7.535
Natividade 9.000 9.291
Oliveira de Fátima 1.037 1.098
Pindorama do Tocantins 4.506 4.547
Ponte Alta do Tocantins 7.180 7.793
Porto Nacional 49.146 52.182
Santa Rosa do Tocantins 4.568 4.794
Silvanópolis 5.068 5.345
TOTAL 103.350 109.690
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6.1 Serviço de Atendimento no Domićılio (SAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.2 Regulação, Controle e Avaliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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6.10 Unidade Mista de Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

iii



6.10.1 UMS Portal do Lago (Luzimangues) – Urgência e Emergência . . . . . . . . . 43
6.10.2 Ações Realizadas pela UMS Portal do Lago (Luzimangues) . . . . . . . . . . . 44
6.10.3 UMS Brigadeiro Eduardo Gomes – Urgência E Emergência . . . . . . . . . . . 45

6.11 Ações realizadas pela UMS Brigadeiro Eduardo Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
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7.1.7 Ações Realizadas pela Equipe de Vigilância Epidemiológica . . . . . . . . . . . 60

7.2 Imunização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.2.1 Cobertura Vacinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.2.2 Consolidado das Metas – Vacinas Pactuadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.2.3 Campanha de Vacinação Contra a COVID-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.2.4 Campanha de Vacinação Contra Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.2.5 Campanha de Multivacinação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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11.0.1 Planilha Descritiva de Loǵıstica de Combust́ıvel do 3º Quadrimestre de 2021 . 71
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CAF Central de Abastecimento Farmacêutico
CAPS Centro de Atenção Psicossocial
CEO Centro de Especialidades Odontológicas
COE Comitê Operacional de Emergência
CMS Conselho Municipal de Saúde
CEME Centro de Especialidades Médicas
CRIE Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais
EACS Equipe de Agente Comunitário de Saúde
EAP Equipe de atenção primária
EMAD Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar
ESF Estratégia de Saúde da Famı́lia
ESB Equipe de saúde bucal
EMAP Equipes Multiprofissionais de Apoio
EMP Equipe Multiprofissional
EPIs Equipamentos de proteção individual
NEP Núcleo de Educação Permanente
PAS Programação Anual de Saúde
PCCS Plano de Carreira, Cargos e Salários
PMS Plano Municipal de Saúde
PNE Pacientes com Necessidades Especiais
PNI Programa Nacional de Imunização
PPA Plano Plurianual
PPI Programação Pactuada e Integrada
PSE Programa Saúde na Escola
RDQA Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior
RREO Relatório Resumido da Execução Orçamentária
SAD Serviço de Atendimento no Domicilio
SAE Serviço de Assistência Especializado
SAMU Serviço de Atendimento Móvel as Urgências
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SIA Sistema de Informação Ambulatorial
SIM Sistema de Informações sobre Mortalidade
SINAN Sistema de Informação de agravos de Notificação
SINASC Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos
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Apresentação

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional apresenta o Relatório Detalhado do 3º quadri-
mestre de 2021, atendendo ao que determina os artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 13
de janeiro de 2012.

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) tem seu modelo padronizado pela
Resolução nº 459 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, de 10 de outubro de 2012, publicada no
DOU de 21/12/2012, conforme dispõe o Parágrafo 4º do Artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012.
O presente relatório demonstra a execução das ações de saúde programadas e a produção dos serviços
de saúde no sistema de saúde do munićıpio de Porto Nacional, contendo as seguintes informações:

• Montante e fonte dos recursos aplicados no peŕıodo;

• Auditorias realizadas ou em fase de execução no peŕıodo e suas recomendações e determinações;

• Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada;

• Indicadores de saúde;

• Ações realizadas da Programação Anual de Saúde (PAS).

A Programação Anual de Saúde (PAS) é a referência de execução das ações e serviços públicos em
saúde, cujo processo de sua gestão é demonstrado no Relatório de Gestão: a cada quadrimestre no
RDQA e ao final do exerćıcio no Relatório Anual de Gestão (RAG). A PAS é o instrumento norteador
da execução das ações anuais por conter as ações que viabilizam o atingimento dos objetivos e o
cumprimento das metas do Plano Municipal de Saúde, as metas f́ısicas e orçamentárias para cada
ação definida, e os indicadores que são utilizados no monitoramento e na avaliação da Programação.
A execução da PAS é de domı́nio e responsabilidade da Secretária da Saúde e sua equipe gestora,
composta pelos ocupantes da estrutura administrativa (diretores, coordenadores e gerentes).

A PAS possui caráter propositivo e o RDQA é anaĺıtico/indicativo e contempla o esforço conjunto
da equipe gestora em demonstrar o ńıvel de execução das ações, realizando com isto o processo de
monitoramento e avaliação.

Os RDQAs apresentam os resultados alcançados com a execução da PAS a cada quadrimestre
e orientam eventuais redirecionamentos. Eles têm a função de comprovar a aplicação de todos os
recursos do Fundo Municipal de Saúde. É instrumento indissociável do Plano e de suas respectivas
Programações, sendo a principal ferramenta para subsidiar o processo de monitoramento e avaliação
da gestão.
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Introdução

Este é o Relatório de Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre de 2021, denominado “Re-
latório Detalhado do Quadrimestre Anterior-RDQA” da Secretaria Municipal de Saúde de Porto
Nacional Tocantins –SEMUS –TO, que tem por finalidade documentar e divulgar à sociedade e aos
órgãos de controle e fiscalização as ações e serviços de saúde realizados durante o exerćıcio de 2021.

O ano de 2021 é o último ano de execução do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 (Plano
Municipal de Saúde) e PPA 2018-2021 (Plano Plurianual), cujo desdobramento anual encontra-se na
Programação Anual de Saúde – PAS 2021. A PAS é o instrumento norteador da execução das ações
anuais por conter as ações que viabilizam o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do
Plano Municipal de Saúde, as metas f́ısicas e orçamentárias para cada ação definida, e os indicadores
que são utilizados no monitoramento e na avaliação da Programação.

Os resultados alcançados apontam para a manutenção de ações e de serviços de saúde prestados
à população, evidenciados nos resultados dos indicadores e perfil epidemiológico. Vale salientar
que determinadas metas precisam ser implementadas no peŕıodo, o que exige intensificação das
atividades previstas, maior comprometimento dos profissionais e estratégias de gestão que direcionem
e possibilitem o seu cumprimento.

Porto Nacional tem uma área de 4.449,91 km², e possui uma população estimada de 53.316
habitantes para 2021. A região de saúde Amor Perfeito, a qual o munićıpio pertence, possui uma
das mais altas coberturas populacionais do estado do Tocantins, e o munićıpio de Porto Nacional
apresenta 100% de cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica, percentual que
se repetiu nos últimos cinco anos.

O fortalecimento da atenção básica no munićıpio possui como desafios a constante necessidade
de qualificação, apoio institucional, monitoramento e avaliação de estratégias, visando não apenas
ampliar as equipes, mas dar qualidade às ações e serviços relativos aos ciclos de vida (homem, ado-
lescente, mulher, criança, adulto e idoso) viabilizando assistência e promoção da saúde da população.

A redução da mortalidade infantil ainda é um grande desafio para o munićıpio. Nos últimos
três anos houve uma redução de 46,15% na taxa de mortalidade infantil. Em 2018 a taxa foi de
19/1000NV, em 2019 de 12/1000NV e em 2020 de 13/1000NV. Em todos esses anos o resultado
atingiu a meta pactuada. Porém o munićıpio de Porto Nacional ainda apresenta a maior taxa de
mortalidade infantil do estado do Tocantins, apesar da região Amor Perfeito apresentar a 2ª menor
taxa dentre as 08 regiões de saúde que compõe o estado.

Quanto à proporção de gravidez na adolescência (de 10 a 19 anos) o munićıpio reduziu de 19,40%
em 2016 para 15% em 2020. Essa redução mostra o empenho e compromisso em promover saúde, uma
vez que as ações e orientações ao público alvo tem apresentado uma resposta rápida e consistente.

A vigilância em saúde é dividida entre vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, vigilância
sanitária e imunização e tem desempenhado papel importante no munićıpio, principalmente no que se
refere às ações de enfrentamento a COVID-19 e pós COVID-19. Porém, ainda é necessário fortalecer
e interligar as ações principalmente com a Atenção Básica.

A Rede de Atenção às Urgências do munićıpio possui 01 equipe de SAMU-192, 02 Prontos Socorros
localizados no Hospital Regional de Porto Nacional e Hospital Materno Infantil Tia Dedé, além de
01 Unidade de Pronto Atendimento, 02 Unidades Mistas de Saúde (que atendem às urgências e
emergências no peŕıodo noturno) e 01 Centro de Internação COVID-19.

A assistência à saúde mental conta com 01 CAPS II, que atende prioritariamente pessoas em in-
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tenso sofrimento pśıquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles
relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações cĺınicas que impossibilitem esta-
belecer laços sociais e realizar projetos de vida. Não há leitos psiquiátricos no Hospital Regional do
munićıpio, e pacientes em surto que necessitam de internação são encaminhados para Palmas.

A assistência farmacêutica está estruturada com 04 farmácias básicas, sendo que duas estão loca-
lizadas nos distritos de Nova Pinheirópolis e Luzimangues. O Centro de Abastecimento Farmacêutico
é responsável pela distribuição de medicamentos e insumos para todas as unidades básicas e especi-
alizadas do munićıpio.
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Rede F́ısica de Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços

ao SUS no Munićıpio de Porto Nacional - TO

O Munićıpio de Porto Nacional possui gestão plena no âmbito da saúde, com isso tem autonomia
para gerir os estabelecimentos privados que prestam serviços ao SUS no seu território. Atualmente,
contratualiza prestadores de serviços de média complexidade, que oferecem uma variedade de espe-
cialidades médicas, exames de imagem e laboratoriais, os quais são realizados através da regulação e
esses passam pelo controle e avaliação da prestação de serviços oferecidos à população.

TIPO DE ESTABELECIMENTO CNES TOTAL TIPO DE GESTÃO
Academia da Saúde de Porto Nacional 9276157 01 Municipal -
APAE de Porto Nacional 2658917 01 Municipal -
Centro de Atenção Psicossocial de Porto Nacional (CAPS) 2658895 01 Municipal -
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 2468395 01 Municipal -
Centro de Especialidades Médicas (CEME) 2468581 01 Municipal -
Unidade Básica de Saúde - 16 Municipal -
Centro de Saúde Dr. Eduardo Manzano 2468573 01 Municipal -
Farmácia Básica Municipal 7062184 01 Municipal -
Farmácia Básica Municipal Região Norte 0153532 01 Municipal -
Fazenda Esperança 9118101 01 Municipal -
Hospital Regional de Porto Nacional 2786125 01 - Estadual
Hospital Materno Infantil Tia Dedé 3668770 01 - Estadual
Regulação de Consultas e Exames 7009011 01 Municipal -
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 7008988 01 Municipal -
Secretaria Municipal de Saúde 6350488 01 Municipal -
Serviço de Atenção Especializado (SAE) 5891868 01 Municipal -
Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional 6724841 01 - Estadual
Unidade de Dispensação de Medicamentos Excep-
cionais de Porto Nacional

5823226 01 - Estadual

Unidade de Vigilância Epidemiológica 5948452 01 Municipal -
Vigilância Ambiental em Saúde 9478418 01 Municipal -
Unidade de Vigilância Sanitária 5020190 01 Municipal -
Unidade de Pronto Atendimento de Porto Nacional (UPA) 7299729 01 Municipal -
Centro Municipal de Internação - COVID-19 7299729 01 Municipal -
Unidade Municipal de Referência à COVID-19 - 01 Municipal -

Total - 39 35 04
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Quadro de Servidores da Saúde do Munićıpio de Porto Na-

cional

O quadro de servidores é composto por profissionais de diversas categorias e tipos de v́ınculos.
Na inserção dos mesmos na rede Municipal de saúde leva-se em consideração o perfil, formação e
qualificação do profissional para que o mesmo esteja inserido nos serviços considerando a singularidade
da atenção e assistência a ser prestada aos usuários.

Isso faz com que haja uma melhor integração das equipes, resolutividade no cuidado, fortaleci-
mento de v́ınculos com a comunidade e continuidade na execução do Plano Municipal de Saúde e
demais projetos e programas planejados e que são pactuados com a União e Estado. No ano de
2020 e 2021, desde a homologação do concurso público, diversos profissionais efetivos ingressaram
nos serviços e hoje fazem parte do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde segundo
DECRETO Nº 721/2021, de 03 de Agosto de 2021.

Podemos observar na tabela abaixo, que mais de 50% dos profissionais lotados na saúde são
concursados, mostrando a efetividade na realização do concurso público. É importante observar
que 40% dos servidores são contratados por tempo indeterminado. Observamos ainda que 3% dos
servidores são cedidos, seja do Estado ou até mesmo do Ministério da Saúde.

VÍNCULO EMPREGATÍCIO
TIPO TOTAL

Servidores Concursados 588
Contratos por tempo determinado 433
Comissionados 31
Servidores Cedidos do Estado 10
Servidores Cedidos do MS 28
TOTAL 1.090

Tabela 4.1: Fonte: RH, última atualização em 31 de dezembro de 2021.
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Produção dos Serviços de Saúde

5.1 Atenção Primária

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro ńıvel de atenção em saúde e se caracteriza por um
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos
e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positi-
vamente a situação de saúde das coletividades. Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do
centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos prinćıpios
da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da
responsabilização, da humanização e da equidade. Isso significa dizer que a APS funciona como um
filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.

A APS é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local
mais próximo da vida das pessoas. Há diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma
delas a Estratégia de Saúde da Famı́lia (ESF), que leva serviços multidisciplinares às comunidades
por meio das Unidades de Saúde da Famı́lia (USF), por exemplo. Consultas, exames, vacinas, e
outros procedimentos são disponibilizados aos usuários nas USF.

Atualmente o munićıpio de Porto Nacional possui 21 Equipes de Estratégia Saúde da Famı́lia
(ESF) e 18 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 03 equipes de Atenção Primária, 02 Equipes Núcleos
Ampliado de Saúde da Famı́lia (NASF), e 01 Academia da Saúde. Conforme os Relatórios Públicos
do e-Gestor - Ministério da Saúde, o percentual de Cobertura Populacional Estimada por Equipe de
Atenção Básica e a Cobertura Populacional Estimada por Equipes de Saúde Bucal é de 100%.

Os profissionais que compõem as Equipes de Saúde da Famı́lia do munićıpio Porto Nacional
são: médico (a), enfermeiro (a), auxiliar ou técnico de enfermagem, cirurgião-dentista, auxiliar e/ou
técnico em Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e equipe administrativa.

5.1.1 Resultado Parcial dos Indicadores da Atenção Primária

A Atenção Primária possui 07 indicadores da Pactuação Interfederativa, todos esses indicadores são
acompanhados para que sejam alcançados. Podemos observar que o indicador 16, onde é acom-
panhado o número de óbitos maternos residentes está elevado devido aos óbitos cumulativos que
ocorreram devido à COVID-19 no ano de 2021.

A Atenção Primária juntamente com a Vigilância em Saúde buscam realizar ações para que esse
número não se eleve no ano de 2022, além de realizar orientações para as gestantes que permaneçam
com os cuidados contra à COVID-19 e mantenham o esquema vacinal completo.

7



N° TIPO INDICADOR 3° RDQA META PACTUADA UND
13 U Proporção de parto normal

no SUS e na Saúde Suple-
mentar

41,79 55 %

14 U Proporção de gravidez na
adolescência de 10 a 19 anos

15,11 18 %

15 U Taxa de mortalidade infan-
til

15 16 N° absoluto

16 U Número de óbitos maternos
em determinado peŕıodo e
local de residência

6 01 N° absoluto

17 U Cobertura populacional es-
timada pelas equipes de
atenção básica

* 100 %

18 U Cobertura de acompanha-
mento das condicionalida-
des de saúde do Programa
Bolsa Famı́lia (2ª vigência)

65,66 98,7 %

19 U Cobertura populacional es-
timada pelas equipes básica
de Saúde Bucal

100 100 %

Fonte: Indicadores acompanhados pela DAP - Resultados Parciais/ SES-TO. * Não há dados sobre
resultado parcial **Óbitos em decorrência de infecção por COVID-19 cumulativos de 2021.

Além dos 07 indicadores da Pactuação Interfederativa, a Atenção Primária possui os Indicadores
do Previne Brasil. Institúıda pela Portaria n° 2.979, de 12 de novembro de 2019, Previne Brasil
é a nova poĺıtica de financiamento federal da Atenção Primária à Saúde no páıs. O objetivo do
programa é ampliar o acesso ao SUS a partir de uma estrutura de financiamento que considere o
desempenho e os resultados dos munićıpios no cuidado da Atenção Primária. Esse repasse é baseado
em três critérios: capitação ponderada (calculado com base no número de cadastros realizados pelas
equipes de Saúde da Famı́lia), pagamento por desempenho (calculado a partir do desempenho do
munićıpio em um conjunto de indicadores de processo e de resultado em saúde, que são monitorados
e avaliados no trabalho das equipes) e incentivo a ações estratégicas (baseada na implementação
de programas, estratégias e ações que tragam melhoria para a Atenção Primária). Abaixo temos a
tabela dos indicadores.

2021
INDICADOR

Q1 Q2 Q3
Proporção de gestantes com pelo menos
6 (seis) consultas pré-natal realizadas,
sendo a primeira até a 20ª semana de gestação

15% 17% 16%

Proporção de gestantes com realização de
exames para śıfilis e HIV

45% 45% 45%

Proporção de gestantes com atendimento
odontológico realizado

25% 35% 36%

Cobertura de exame citopatológico 4% 4% 6%
Cobertura vacinal de Poliomielite inativada
e de Pentavalente

100% 51% 30%

Percentual de pessoas hipertensas com Pressão
Arterial aferida em cada semestre

3% 4% 7%

Percentual de diabéticos com solicitação de
hemoglobina glicada

3% 5% 8%
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5.1.2 Atendimentos Realizados pelas Equipes da Estratégia Saúde da
Famı́lia, 3º Quadrimestre. 2020 e 2021

3º Quad. 2021
TIPO DE ATENDIMENTO

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Consultas médicas 22.313 4,240 4.136 4,957 4.148 17.481
Consultas de enfermagem 9.515 2.258 2.258 2.386 1.512 8.414
Consultas de puericultura 4.039 493 547 574 599 2.213
Consultas de pré-natal 2.058 689 537 585 474 2.285
Exame PCCU 774 218 495 277 176 1.166
Exame PCCU (mulheres 25
a 64 anos)

673 197 370 281 137 985

Consulta/atendimento domiciliar
na AB ńıvel superior

824 173 126 207 144 650

Atendimento de urgência em AB
com

190 68 28 13 29 138

Assistência domiciliar por
equipamento multiprofissional
na AB-NASF

219 18 24 150 90 282

Diabético cadastrado 5.520 1.020 972 962 1.012 3.966
Diabético Acompanhado 5.088 506 410 501 471 1.888
Hipertenso cadastrado 16.500 4.567 3.918 4.017 4.144 16.646
Hipertenso Acompanhado 14.841 1.046 918 1.420 1.183 4.567

TOTAL 82.554 15.493 14.739 16.330 14.119 60.681

5.1.3 Procedimentos Realizados pelas Equipes da Estratégia Saúde da
Famı́lia, 3º Quadrimestre, 2020 e 2021

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTOS

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Curativo 3.074 463 477 535 398 1.873
Inalação 1.036 7 2 2 1 12
Retirada de Pontos 1.198 170 143 172 135 620
Glicemia Capilar 7.792 833 782 1.058 944 3.617
Avaliação antropométrica 47.630 9.025 8.733 11.279 8.104 37.141
Administração de medicamentos
em AB por pac.

4.900 1.316 992 1.524 1.155 4.987

Atividade educativa/orientação
em grupo na AB

647 41 52 59 53 205

Aferição de Pressão Arterial 31.969 6.423 5.475 6.996 5.298 24.192
TOTAL 98.246 18.278 16.656 21.625 16.088 72.647
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5.1.4 Planilha de Controle de Testes para COVID-19 na Atenção Primária,
3º Quadrimestre, 2021

3º Quad. 2021

REGIÃO TIPO DE TESTE
SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

TESTE RÁPIDO 15 13 17 5 50
Região Norte

SWAB 48 14 15 20 97

TESTE RÁPIDO 27 31 79 21 158
Região Sul

SWAB 31 42 34 59 166

TESTE RÁPIDO 1 1 3 1 6
Zona Rural

SWAB 3 2 5 4 14
Total 125 103 153 110 491

5.1.5 Número de Visitas Domiciliares Realizadas por Profissionais das
Equipes da Estratégia de Saúde da Famı́lia, 3º Quadrimestre, 2020
e 2021

3º Quad. 2021
PROFISSIONAIS ESF

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Médico 283 95 101 123 88 407
Enfermeiro 196 228 126 176 90 620
Cirurgião-Dentista 218 107 113 157 71 448
Nı́vel médio 975 281 293 269 192 1035
ACS 44.235 11.396 13.030 12.416 12.264 49.106

Total 45.907 12.107 13.663 13.141 12.705 51.616

5.1.6 Monitoramento Equipe técnica de Nutrição, 3º Quadrimestre, 2021

Tabela 5.1: Suplementação de Ferro

3º Quad. 2021
INDICADOR

SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Suplementação de ferro (gestantes) 235 181 148 160 724
Suplementação de ácido fólico 196 149 148 160 653
Suplementação de ferro (puérpera) 10 16 5 6 37

Total Acompanhado 441 346 301 326 1414

Tabela 5.2: Suplementação de Vitamina A

3º Quad. 2021
INDICADOR

SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Crianças de 06 a 11 meses 70 64 41 39 214
Crianças de 12 a 59 meses 150 239 239 111 739
Total Acompanhado 220 303 280 150 953
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O sistema SISVAN tem apresentado problemas de acesso e ainda dificuldades na migração de dados
do E-SUS ocasionando o atraso na divulgação dos dados.

Em decorrência da pandemia, algumas ações do Programa Crescer Saudável/PSE e outras ativi-
dades inerentes estão retornando de forma gradativa e remota.

5.1.7 Saúde Prisional

Tabela 5.3: Atendimentos Ambulatoriais Realizados pela Equipe de Saúde Prisional, 3º Quadrimes-
tre. 2020 e 2021

3º Quad. 2021
TIPO DE ATENDIMENTO

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Consultas Médicas 124 58 28 36 33 155
Consultas de Enfermagem 126 124 19 32 23 198
Antropometria 293 30 19 32 10 91
Aferição de Sinais Vitais 293 30 19 32 10 91

Total 836 242 85 132 76 535

A atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade em Porto Nacional são realizadas por meio
de uma equipe de Atenção Básica que realiza ações de saúde todas as quintas-feiras, no peŕıodo
matutino. Toda semana uma equipe composta por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem se
dirige ao preśıdio para prestar atendimento previamente agendados.

Devido a necessidade de ampliação dos atendimentos odontológicos para atender os re-educandos
da Casa de Prisão Provisória do Munićıpio a agente especialista, Cristiany Lemes Barros, conse-
guiu uma concessão para implantação de um consultório odontológico na unidade. O peŕıodo de
atendimento realizado pela especialista, compreende os seguintes dias da semana: segunda, quarta e
sexta-feira. Ficando a cargo do munićıpio a manutenção e suprimento dos insumos.

Além disso, todas as quintas-feiras, uma Cirurgiã-Dentista e uma Auxiliar em Saúde Bucal da Se-
cretaria Municipal de Saúde também estarão realizando procedimentos cĺınicos odontológicos básicos.

5.1.8 Saúde Bucal

O munićıpio dispõe de 18 equipes de Saúde Bucal, que atendem toda zona urbana e rural. No 3º
quadrimestre houve o retorno gradual das atividades devido o retorno dos atendimentos da zona
rural junto a Unidade Móvel.

Com o contexto da pandemia estão sendo priorizados os atendimentos de urgência e emergência,
seguindo diretrizes de proteção aos pacientes e profissionais preconizadas na legislação em vigor. É
imprescind́ıvel ressaltar a baixa procura da comunidade em geral para atendimento odontológico
preventivo. As equipes de saúde bucal em parceria com os agentes comunitários de saúde começaram
a realizar busca ativa na comunidade a fim de intensificar as ações de prevenção. Com isso, observou-
se neste quadrimestre um aumento na produtividade em relação ao anterior, pois, a COVID-19 teve
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uma redução nos casos, e em consequência, aumento na demanda dos serviços, e na produtividade.
Como observado na tabela, no mês de dezembro houve uma redução dos atendimentos devido ao
peŕıodo de férias e consequentemente baixa procura por atendimentos.

Tabela 5.4: Procedimentos Odontológicos Realizados pelas Equipes de Saúde Bucal, 3º Quadrimestre,
2020 e 2021

3º Quad. 2021
Tipo de Atendimento

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Primeira consulta odontológica 442 552 554 558 384 2.048
Emergência 1.330 299 228 300 177 1.004
Aplicação tópica de flúor 235 137 340 330 75 882
Ação coletiva de aplicação
de flúor

82 36 85 247 91 459

Escovação supervisionada 209 172 212 850 281 1.515
Total 2.298 1.196 1.419 2.285 1.008 5.908

Tabela 5.5: Monitoramento dos Procedimentos Realizados para Acompanhamento dos Indicadores
de Saúde Bucal, 3º Quadrimestre, 2020 e 2021

3º Quad. 2021
Tipo de Atendimento

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

1ª Consulta programática 838 597 554 558 384 2.093
Ação coletiva de escovação
dental supervisionada

384 196 264 961 281 1.702

Exodontias de dente permanente 317 99 98 113 81 391
Ações básicas individuais em
odontologia

10.754 7.142 7.647 9.992 6.493 31.274

Atendimento de urgência 481 278 209 293 177 957
Gestante - 86 84 106 59 335

TOTAL 12.774 8.398 8.856 12.023 7.475 36.752

No mês de outubro foi realizado educação em Saúde Bucal para os alunos da escola Professor Alcides
Rodrigues Aires em parceria com a ITPAC Porto Nacional, onde ministraram palestra enfatizando
a importância da escovação diária. A equipe entregou escovas de dente e acompanhou a prática da
escovação realizada pelos alunos.

Durante os dia 22 a 30 de novembro houve a realização de ações lúdicas com o projeto “Um Sorriso do
Tamanho do Brasil”, uma campanha que tem como objetivo orientar as crianças sobre higiene bucal
enfatizando a prevenção, escovação correta, o uso do fio dental, alimentação saudável e a importância
de um acompanhamento semestral no dentista. Além das orientações, foram distribúıdos kits com
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escova, creme dental e sabonete, ao todo 1.578 crianças foram contempladas. Esse projeto foi uma
parceria com a Associação Brasileira de Odontologia, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
do Tocantins (COSEMS), Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Educação e o
coordenador da Saúde Bucal da Diretoria de Atenção Primária da SES/TO.

5.1.9 Equipe Multiprofissional

A Equipe Multiprofissional é composta por Terapêuta Ocupacional, Psicólogo, Nutricionista, Assis-
tente Social, Fisioterapeuta e Educador F́ısico, que trabalham na área de prevenção e promoção da
saúde, realizando atendimentos cĺınicos e compartilhados, projetos terapêuticos singulares, visitas
domiciliares e atuam no Programa Saúde na Escola. Acolhem demandas referenciadas dos serviços
de saúde e da rede integrada do munićıpio (Assistência Social e Educação). Atuam diariamente nas
estruturas dispostas em alguns serviços de saúde e se integram ao contexto de atuação das equipes
de ESF e ESB.

Tabela 5.6: Atendimentos Realizados pela Equipe Multiprofissional, 3º Quadrimestre 2020 e 2021 -
Atendimento Individual

3º Quad. 2021
Consulta na Atenção
Básica

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Psicólogo 636 85 98 138 142 463
Nutricionista 183 54 62 88 67 271
Assistente Social 312 125 71 106 93 395

Total 1.131 264 231 332 302 1.129

5.1.10 Saúde em Movimento

Saúde em Movimento é um projeto que visa prestar atendimentos a população da zona rural que está
há quilômetros do peŕımetro da cidade e muitos não têm como se deslocar até a Sede do munićıpio
para que seja realizado atendimentos.

O objetivo dessa ação é oferecer os serviços e atendimentos as comunidades e atuar na promoção,
prevenção, diagnóstico precoce e tratamento oportuno.

A Saúde em Movimento proporciona, de maneira humanizada, consultas médicas, atendimen-
tos odontológicos, acompanhamento por profissionais de enfermagem, atualização das vacinas para
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crianças, jovens e idosos, e, além disso, mediante receita, também é realizada a distribuição de
diversos tipos de medicamentos e encaminhamentos de solicitação de exames qúımicos.

No terceiro quadrimestre foram realizadas quatro ações pela equipe de Saúde em Movimento, nos
Assentamentos São Francisco, Manoel João, Terra Prometida e Assentamento Prata.

Assentamento São Francisco
No dia 21 de outubro foi realizado a Saúde em Movimento no Assentamento São Francisco na

Escola Municipal Antônio Benedito Borges. Foram realizados exames de eletrocardiograma, atendi-
mentos com os profissionais médicos, enfermeiro, nutricionista e odontólogo, dispensação de medica-
mentos, vacinação testes rápido dentre outros procedimentos.

A edição realizada no Assentamento São Francisco teve como tema principal o “Outubro Rosa”,
Campanha de prevenção do Câncer de Mama e de Colo de Útero, realizada anualmente todo mês de
outubro, com diversas palestras alusivas. 40 pacientes participara de dinâmicas educativas e pintura
facial com crianças; e 30 pacientes participaram da palestra sobre Escovação Supervisionada feita
pela a equipe da saúde bucal.

Assentamento São Francisco
Procedimentos Quant.

Consulta Médica 49
Consulta Enfermagem 50
Consulta Odontológica 22
Consulta Nutricionista 7
Teste Rápido (HIV,
Śıfilis, Hep. Virais Be C)

28

Eletrocardiograma 29
Glicemia Capilar 35
Aferição de Pressão Arterial 52
Coleta de PCCU 17
Vacina 45
Dispensação de Medicamentos 22
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Assentamento Manoel João
No dia 11 de novembro, foi realizada a Saúde em Movimento no Assentamento Manoel João,

levando atendimentos a população. O objetivo dessa ação é oferecer os serviços e atendimentos as
comunidades e atuar na promoção, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento oportuno.

A Saúde em Movimento conta com uma unidade móvel para o atendimento nas comunidades.
Exames de eletrocardiograma, atendimentos médico e odontológico, farmácia e pesagem para o Bolsa
Famı́lia foram algumas das ações realizadas pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Nacional.

A edição realizada no Assentamento São Manoel João teve como tema principal o “Novembro
Azul”, campanha de prevenção do Câncer de Próstata, realizada anualmente todo mês de novembro,
com palestras alusivas. 30 pacientes participaram das dinâmicas educativas e pintura facial com
crianças; e 26 pacientes participaram da palestra sobre Escovação Supervisionada feita pela a equipe
da saúde bucal.

Assentamento Manoel João
Procedimentos Quant.

Consulta Médica 40
Consulta Enfermagem 45
Consulta Odontológica 26
Consulta Nutricionista 6
Teste Rápido (HIV, Śıfilis,
Hep. Virais Be C)

25

Eletrocardiograma 17
Glicemia Capilar 35
Aferição de Pressão Arterial 44
Coleta de PCCU 5
Vacina 43
Dispensação de Medicamentos 22
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Assentamento Terra Prometida
No dia 25 de novembro, foi realizada ação Saúde emMovimento no assentamento Terra Prometida,

localizada no Distrito de Luzimangues.
A edição realizada no Assentamento Terra Prometida teve como tema principal o “Novembro

Azul”, campanha de prevenção do Câncer de Próstata, realizada anualmente no mês de novembro,
com palestras alusivas, 15 crianças participaram das dinâmicas educativas.

A edição da Saúde em Movimento no Assentamento Terra Prometida, teve o apoio da Secretaria
de Produção que ofertou para os agricultores da região uma palestra com o tema ”O Manejo do
Solo”.

Assentamento Terra Prometida
Pocedimento Quant.

Consulta Médica 33
Consulta Enfermagem 40
Consulta Odontológica 16
Consulta Nutricionista -
Teste Rápido (HIV, Śıfilis,
Hep. Virais Be C)

25

Eletrocardiograma 23
Glicemia Capilar 33
Aferição de Pressão Arterial 45
Coleta de PCCU 3
Vacina 16
Dispensação de Medicamentos 22
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Assentamento Prata
No dia 02 de dezembro foi realizada uma série de atendimentos no Assentamento Prata, dentro

do projeto Saúde em Movimento. Os atendimentos aconteceram com na escola Municipal Ercina
Monteiro Pereira, que teve o apoio dos servidores da escola.

A Saúde em Movimento contou com atendimento médico Cĺınico Geral, Médica Ginecologista,
atendimento odontológico, Psicólogo, Nutricionista, a equipe também foi composta por enfermeiras,
técnicos de enfermagem e saúde bucal entre outros profissionais. A comunidade também teve acesso
a atividades de promoção e prevenção como exames, consultas com psicólogas, nutricionistas e assis-
tente social, foi realizado testes rápido de HIV, śıfilis, hepatites, glicemia. Além da atualização do
cartão de vacina.

Além disso, mediante receita, também foi realizada a distribuição de diversos tipos de medica-
mentos e encaminhamentos de solicitação de exames qúımicos. Na última edição a Vigilância em
Saúde também esteve presente nas propriedades rurais realizando a sorologia canina. 40 pacientes
passaram pelas dinâmicas educativas e pintura facial com crianças; e 35 pacientes participaram da
palestra sobre Escovação Supervisionada feita pela a equipe da saúde bucal.

O Assentamento está localizado na região Norte de Porto Nacional, a 40 quilômetros do peŕımetro
urbano. Muitas pessoas não têm como se deslocar até a sede do munićıpio. E a 4° edição da Saúde
em Movimento teve o apoio da Secretaria de Produção e a Secretaria de Assistência Social. A edição
realizada no Assentamento Prata teve como tema principal o “Dezembro Vermelho”, campanha de
prevenção ao HIV/Aids e outras infecções Sexualmente Transmisśıveis, realizada anualmente no mês
de dezembro, com palestras alusivas ao tema.
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Assentamento Prata
Procedimentos Quant.

Consulta Médica 86
Consulta Ginecolista 16
Consulta Enfermagem 300
Consulta Odontológica 42
Consulta Nutricionista -
Teste Rápido (HIV, Śıfilis, Hep. Virais Be C) 28
Eletrocardiograma 33
Glicemia Capilar 100
Coleta de PCCU 7
Aferição de Pressão Arterial 98
Vacina -
Dispensação de Medicamentos 60
Sorologia Canina -

5.1.11 Ações Realizadas pelas Equipes de Atenção Básica

• Durante todo o mês de setembro foram realizadas ações sobre o mês temático ”Setembro Ama-
relo” que visa levar conscientização e informação para todas as pessoas, possibilitando prevenir
novos casos de suićıdio por meio da informação.

• 02/09 - Capacitação sobre os Procedimentos Operacionais Padrão - POP, com o tema de
Prescrição de Medicamentos pelo Enfermeiro, em parceria com ITPAC.
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• 13/09 - Reinauguração do posto de atendimento de saúde do P.A Flor da Serra, com o objetivo
de levar melhor atendimento de saúde à comunidade do Projeto de Assentamento Flor da
Serra. O posto contou com atendimento dos profissionais, médico, enfermeiro, técnico de
enfermagem, odontólogo, Auxiliar de Saúde Bucal – ASB, agente comunitário de saúde – ACS,
psicólogo e nutricionista e também a realização de testagens para IST’s. Além da inauguração
foi disponibilizado a Unidade Móvel de Saúde para realizar atendimentos à comunidade, como:
coleta de PCCU e atendimento odontológico. Além disso a equipe realizou palestras com
profissionais das áreas da psicologia, nutrição.

• 14/09 - Roda de conversa na UBS Nova Capital, como tema ”Setembro Amarelo”.

• 15/09 - Roda de conversa com a equipe da UBS Viviane Pedreira, sobre o ”Setembro Ama-
relo”com os alunos do Colégio da Poĺıcia Militar de Porto Nacional. Na oportunidade, os temas
como prevenção à depressão e suićıdio foram abordados.
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• 21 e 22/09 - Oficina regionalizada sobre o Novo Financiamento da Atenção Primária: Programa
Previne Brasil, realizada pelo COSEMS, teve a presença dos secretários de saúde da região
Amor Perfeito, diretores e coordenadores da Atenção Primária.

• Palestra sobre suićıdio, ministrada pela psicóloga Maria Elena Teles na Unidade Mista Briga-
deiro Eduardo Gomes.

• 23/09 - Palestra realizada pela equipe da UBS Naná Prado juntamente com a Psicóloga, Thalita
Ventura, na Escola Estadual de Tempo Integral Irmã Aspásia para os alunos e funcionários da
escola.

• Palestra ministrada pela professora de libras do ITPAC, Nelzir Martins, na UBS Maria da
Conceição Pereira da Silva “Ceiça”, sobre a importância do atendimento e acesso à saúde aos
deficientes auditivos, em libras.
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• 30/09 - Capacitação sobre o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo para os Agentes
Comunitários de Saúde. Essa capacitação contribui para melhorar a qualidade de vida da
população.

• 07/10 - Abertura oficial das atividades e ações do mês “Outubro Rosa”. O evento foi reali-
zado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Brigadeiro Eduardo Gomes, onde foi enfatizado a
importância da mulher praticar o autocuidado.

• 07/10 - O Dia do Agente Comunitário de Saúde foi comemorado com a entrega de kits de
trabalho e certificação para quem realizou o curso de informática, realizado pela Prefeitura de
Porto Nacional.

• 20/10 - Ação alusiva ao Outubro Rosa na UBS Dra. Viviane Pedreira Martins, a fim de
sensibilizar a população sobre o câncer e a importância do diagnóstico precoce. No momento
foram ofertados atendimentos para solicitação e avaliação de mamografia para mulheres acima
de 50 anos. Além, foram ofertados coleta de PCCU, testes rápidos de śıfilis, HIV, Hepatite
A, Hepatite B, Hepatite C, vacinação e atendimento odontológico para toda as mulheres da
comunidade.
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• 19/10 - As equipes das UBS’s Dr. Carlos Alberto Ferreira Reis, Blandina de Oliveira Negre
e Isadora Chaves de Moura, realizaram ações alusiva à campanha que visa fortalecer as reco-
mendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de
mama e do colo do útero e desmistificar conceitos em relação à doença.

• 22/10 - Ação para o grupo de idosos Felizidade. Todas as segundas, quartas, quintas e sextas-
feiras os grupos são reunidos, com o objetivo de fortalecer e promover a saúde do idoso.

• Reunião para acompanhamento e orientações dos indicadores do Previne Brasil, com orientações
para avançar no alcance dos Indicadores.
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• Durante todo o mês de setembro foram realizadas ações sobre o mês temático ”Novembro Azul”
que visa levar conscientização e informação para todas as pessoas, possibilitando a prevenção
do câncer de próstata, por meio da informação.

• 04/11 - UBS Naná Prado realizou ação alusiva à campanha Novembro Azul. Com realização
de palestras, testes rápidos para IST’s, teste de glicemia, pressão arterial, peso, altura e IMC.

• 06/11 - Dia ”D”de pesagem do Bolsa Famı́lia na UBS Dr. Carlos Alberto Ferreira Reis. Foram
realizadas atualizações da caderneta de vacinação para todos os públicos.

• 12 e 14/11 - Realização de testagem RT-PCR (Swab) nos feirantes e visitantes que estiverem
na Feira das Mulheres Empreendedoras e na Feira Municipal, além disso foram realizadas
orientações sobre a importância da continuidade dos cuidados de prevenção contra a COVID-
19.
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• Palestra ministrada na escola Professora Generosa Pinto de Castro no setor Jardim Municipal,
com o objetivo de conscientizar os alunos e funcionários sobre a importância de não deixar
garrafas com o gargalo para cima, pneus e demais objetos acumulando água a fim de evitar a
proliferação do mosquito transmissor da dengue.

• 29/11 - Ação para promover a valorização profissional, interação e integração entre os Agentes
Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias do munićıpio de Porto Nacional.
Enfatizando na importância dos trabalhos para o combate da dengue, realizando orientações e
pontuando medidas preventivas aos muńıcipes.

• Capacitação, em parceira com a CONSAÚDE, para enfermeiros das UBS sobre o Projeto
de Combate à Desnutrição Infantil, com objetivo de melhorar a capacidade de diagnóstico,
tratamento da má nutrição e da desnutrição entre crianças (0-5 anos) a fim de reduzir os
ı́ndices de desnutrição nessa população.
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• 03/12 - Realização de grupo de hidroginástica para idosos em parceria com o Clube de Cabos
e Soldados, a fim de manter uma rotina saudável para a terceira idade.

• 08/12 - Palestra para os alunos do Colégio Militar de Porto Nacional reforçando sobre a im-
portância dos cuidados para prevenção do v́ırus HIV.

• Ação na UBS Alto da Colina, de conscientização para os usuários do SUS, com a oferta de
coleta de PCCU e testes rápidos para HIV, śıfilis e hepatite B e C.

• 09/12 - Confraternização para idosos atendidos pelo projeto Felizidade, com o intuito de pro-
porcionar um momento de descontração e interação entre os integrantes do grupo.

• 17/12 - No mês de dezembro foi realizada capacitação de manejo e classificação do paciente
com suspeita e confirmação de Dengue, aos enfermeiros e médicos da Atenção Primária. Tal
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capacitação foi realizada para qualificar os profissionais frente ao cuidado com os pacientes
e também após ao elevado número de casos de arboviroses no munićıpio. A capacitação foi
realizada em parceria com a Vigilância em Saúde, afim de esclarecer sobre as notificações das
arboviroses.

• Durante todo o mês de dezembro foram realizados na região norte 7 grupos relacionada à terceira
Idade atendendo em média entre 15 e 18 idosos por grupos totalizando 120 idosos. Foram
realizadas atividades como alongamento, dança, atividade lúdicas que estimula os aspectos
cognitivos equiĺıbrio e coordenação além de exerćıcios de fortalecimento de membros superiores
e inferiores. E no meio do mês realizamos uma festa de confraternização com muita música,
danças e interações, atendendo 64 idosos.
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Atenção Especializada

A atenção especializada é feita através de um conjunto de ações, práticas, conhecimentos e serviços
de saúde realizados em ambiente ambulatorial, que englobam a utilização de equipamentos médico-
hospitalares e profissionais especializados para a produção do cuidado em média e alta complexidade.
É caracteristicamente demarcada pela incorporação de processos de trabalho que precisam de maior
densidade tecnológica, as chamadas tecnologias especializadas e deve ser preferencialmente oferecida
de forma hierarquizada e regionalizada, garantindo a escala adequada para assegurar tanto uma boa
relação custo/benef́ıcio quanto a qualidade da atenção a ser prestada. Tem a função de promover
coordenadamente serviços especializados em saúde, oferecendo à população assistência qualificada e
em tempo oportuno.

A Atenção Especializada organiza-se em ambulatórios, atendimentos com especialistas, realização
de procedimentos, consultas e exames e assistência em urgência e emergência. Os serviços de saúde
recebem pacientes através de encaminhamento, referência, e/ou regulados via Sistema Nacional de
Regulação (SISREG). Todos os serviços de saúde atendem as demandas dos muńıcipes de Porto
Nacional, distritos e zona rural e alguns, considerando as pactuações estabelecidas, atendem usuários
do SUS dos munićıpios que referenciam. A exemplo do Centro de Especialidades Médicas (CEME)
que dispõe de agenda para os munićıpios da região de saúde Amor Perfeito.

Os serviços ofertados na rede de Atenção Especializada do munićıpio de Porto Nacional são:

• Serviço Social

• Serviço de Atendimento no Domićılio (SAD)

• Serviço de Assistência Especializada (SAE)

• Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU)

• Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

• Centro de Especialidades Médicas (CEME)

• Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

• Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

• Central de Regulação, Controle e Avaliação

• Centro Municipal de Internação à COVID-19

• Unidade Municipal de Referência à COVID-19

• UMS Portal do Lago (Luzimangues) – Urgência e Emergência

• UMS Brigadeiro Eduardo Gomes – Urgência E Emergência
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6.1 Serviço de Atendimento no Domićılio (SAD)

É um serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência,
substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e operaciona-
lização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais
de Apoio (EMAP).

A equipe é composta por profissionais como técnicos de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta,
assistente social, psicólogo e médico. A equipe multiprofissional do SAD passou a realizar as Son-
dagens Nasoenterais nos pacientes em domićılio, antes a troca era realizada apenas na UPA. E os
fisioterapeutas passaram a dar suporte aos pacientes pós COVID-19.

Tabela 6.1: Atendimentos a Pacientes em Atenção Domiciliar, 3º Quadrimestre, 2020 e 2021

3º Quad. 2021
Tipos de Atendimento

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Consulta Médica em Domićılio 1.205 15 65 55 50 185
Assistência Social em Domićılio 65 36 40 16 20 112
Visita/Assistência Domiciliar do
Enfermeiro ńıvel superior

1.233 242 384 308 378 1.312

Avaliação de Fisioterapia 9 5 6 3 - 14
Fisioterapêuticos de Pacientes
com Atendimento Neurológico

125 59 69 92 46 266

Atendimento Fisioterapêutico
nas Mudanças Motoras

284 22 29 7 10 68

Aspiração de Paciente Acamado
em Domićılio

21 8 15 11 7 41

Visita Domiciliar de Equipe
Multiprofissional

1.161 495 1.052 924 975 3.446

Assistência Domiciliar da tec.
Enfermagem

1.676 404 426 426 456 1.712

Visita/Avaliação Psicólogo 0 25 20 4 4 53
Visita Domiciliar da Fisioterapia 446 91 105 103 57 356
N° de Pacientes Atendidos a
Domićılio

133 39 43 47 47 176

Pacientes Novos Admitidos
no programa

11 5 6 6 1 18

TOTAL 6.369 1.446 2.260 2.002 2.051 7.759

3º Quad. 2021
Procedimentos realizados
pelo SAD no domićılio. SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Sinais Vitais 411 446 426 388 1.671
Curativo Grau II/III/IV 403 426 379 320 1.528
Administração de Antibioti-
coterapia

12 1 16 14 29

Internacional Hospitalar 2 0 2 8 4
TOTAL 828 873 823 730 3.232
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6.2 Regulação, Controle e Avaliação

Tabela 6.2: Consultas Médicas por Especialidades Reguladas (Agendamento em Porto Nacional), 3º
Quadrimestre, 2020 e 2021

3º Quad. 2021
Especialidades

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Cardiologia 120 58 52 65 48 223
Cirurgia Geral 141 44 52 54 50 200
Endocrinologia 321 86 61 76 77 300
Fonoaudiologia 72 12 19 8 9 48
Ginecologia 166 39 22 29 28 118
Neurologia 360 72 52 51 54 229
Odontologia 251 114 36 19 25 194
Ortopedia 427 166 166 164 178 674
Oftalmologia 1.144 149 161 151 128 589
Otorrinolaringologia 137 62 60 60 52 234
Pequena Cirurgia 77 34 39 37 34 144
Psicologia 107 34 34 60 40 168
Psiquiatria 154 25 20 39 36 120
Urologia 113 31 30 31 33 125
TOTAL 3.590 926 804 844 792 3.366

Com a finalidade de zerar a fila de espera dos pacientes que estão aguardando por uma cirurgia
eletiva, os programas Tocantins Cirurgia Fila Zero foi lançado. O programa contemplou todos os
13 munićıpios da Região de Saúde Amor Perfeito, sendo que o polo das cirurgias serão realizadas
em Porto Nacional, onde serão ofertado algumas modalidades como hérnia; perineoplastia; veśıcula;
histerectomia e laqueadura.

Foi lançado a segunda etapa do projeto Catarata Zero. O projeto beneficiará 07 munićıpios
polos com cirurgias de catarata, sendo os munićıpios: Araguantins, Colinas, Palmas, Paráıso, Porto
Nacional, Tocantinópolis e Gurupi.

29



Cirurgia Catarata Zero
Munićıpios Polos Quant.
Palmas 1.500
Tocantinópolis 1.500
Gurupi 1.300
Araguatins 600
Porto Nacional 500
Colinas 500
Paráıso 400

Total 6.300

A região Amor Perfeito, que tem como referência o munićıpio de Porto Nacional recebeu R$500
mil reais para custear tais cirurgias. Esse valor é destinado para os 13 munićıpios da Região para
realizarem cirurgias de catarata em pacientes que estão na fila de espera. Vale salientar que na 1ª
etapa do programa ocorreu em 2019 e 2020 e mais de 6 mil cirurgias foram realizadas.

O acesso às cirurgias irá proporcionar uma melhora muito significativa na qualidade de vida dos
usuários que tanto necessitam e aguardam nas filas de espera.

6.3 Tratamento Fora do Domićılio (TFD)

3º Quad. 2021
TFD

SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Interestadual 15 12 12 15 54
Hemodiálise Intermunicipal
(Palmas)

18 18 18 18 72

TOTAL 33 30 30 33 126
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Tabela 6.3: Procedimentos Realizados por Pacientes de Outros Munićıpios em Porto Nacional (Mu-
nićıpios Referenciados)

3º Quad. 2021
Procedimentos

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Exames laboratoriais 2.410 52 86 28 35 201
Usg 283 101 89 65 68 323
Ecg com laudo 6 11 10 11 11 43
Total 2.699 164 185 104 114 567

Este ano foi implantado um cronograma de atendimento em diversas especialidades médicas com
plantões de consultas e avaliações visando proporcionar mais comodidade aos moradores de Luzi-
mangues que não precisarão mais se deslocar até a sede urbana para determinados atendimentos.

Atendimentos de cardiologia, ortopedia, neurologia e dermatologia, passaram a ser ofertados no
distrito. Antes os pacientes se deslocavam a Porto Nacional para serem atendidos nessas especiali-
dades. Atualmente, os médicos vão até a unidade uma vez na semana, facilitando dessa maneira o
acesso da população a esses serviços e contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência à
saúde.

6.4 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) é referência em saúde bucal para o munićıpio
de Porto Nacional e munićıpios da região de saúde Amor Perfeito. Conta com equipe formada
por técnicos e auxiliares de saúde bucal e cirurgiões-dentistas, que realizam atendimentos como:
cirurgias de boca, tratamento de canal, diagnóstico de câncer de boca e assistência a pacientes com
necessidades especiais (PNE).

Tabela 6.4: Procedimentos Ambulatoriais Realizados no CEO, Segundo Especialidades, 3º Quadri-
mestre, 2020 e 2021

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTOS

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Endodontia (Canal) 1.538 557 524 564 325 1.970
Periodontia (Gengiva) 343 117 92 105 38 352
Pacientes c/ Necessidade 473 286 130 174 98 688
Cirurgia 776 267 124 144 117 652
Odontopediatria 245 370 95 179 56 700
Diagnóstico Bucal 6 3 2 2 - 7
Prótese - - 20 - - 20
Raio - X 941 398 190 278 169 1.035
TOTAL 4.322 1.998 1.177 1.446 803 5.424

No mês de dezembro houve uma redução no atendimento de pacientes para procedimento de
periodentia, pois a profissional responsável estava de férias, reduzindo assim a produção da mesma.

No mês outubro, com a redução dos casos da COVID-19, houve um retorno de atendimentos
para inserção de próteses, porém logo em seguida, no mês de novembro com a elevação dos casos o
procedimento foi suspenso novamente. Devemos considerar ainda que os pacientes para inserção de
próteses são em maioria idosos dentro do grupo de risco.
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6.5 Centro de Especialidades Médicas (CEME)

O CEME de Porto Nacional é referência em 12 especialidades médicas e atendimento em Terapia
Ocupacional para os munićıpios da região de saúde Amor Perfeito. Os agendamentos são feitos via
SISREG, solicitados pelas Unidades de Saúde da rede.

Tabela 6.5: Atendimentos Ambulatoriais realizados no CEME, 3º Quadrimestre, 2020 e 2021

3º Quad. 2021
Especialidades

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Ortopedia 336 142 112 107 159 520
Urologia 80 24 25 21 39 109
Ginecologia 524 91 75 122 72 360
Endocrinologista 273 80 68 50 50 248
Psiquiatria 122 42 27 43 31 143
Neurologista 285 67 53 78 45 243
Cardiologista 302 67 55 60 26 208
Psicologia 105 70 75 78 42 265
Dermatologista 97 34 30 34 38 136
Fonoaudióloga 57 15 18 23 26 82
Otorrinolaringologia 187 71 71 37 56 235
Terapia Ocupacional 103 20 - - - 20
Oftalmologia 750 133 140 164 121 558
TOTAL 3.221 856 749 817 705 3.127

Nos meses de outubro, novembro e dezembro o profissional terapeuta ocupacional foi desvinculado
da equipe, por isso houve uma queda da produção.

Tabela 6.6: Procedimentos Ambulatoriais realizados pelo CEME, 3º Quadrimestre, 2020 e 2021

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTOS

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Usg Obstetŕıcia 117 43 59 46 37 185
Usg Mama 10 6 2 3 2 13
Usg Abdomem Total 28 11 12 14 12 49
Usg Abdomem Inferior 1 - 1 - 1 2
Usg Vias Urinarias 35 14 10 7 2 33
Usg Endovaginal 23 8 6 6 7 27
Usg Endoretal 18 11 6 10 12 39
Biopsia de Próstata 2 2 1 1 - 4
TOTAL 234 95 97 87 73 352
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Tabela 6.7: Pacientes Atendidos por Profissional no CEME

3º Quad. 2021
Pacientes Atend. por
Profissional SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Fisioterapia (Procedimentos) 3.239 3.649 4.975 5.056 16.919
Enfermagem 2.059 2.010 2.129 1.772 7.970
Cirurgião/Dermatologista
(Pequenas cirurgias)

28 21 22 11 82

Biopsia Histopatológica 2 16 10 6 34
Inserção de DIU - - - 1 1
Curativo Simples 52 23 23 11 109
Retirada de Ponto 1 6 10 - 17
Sutura 23 21 19 10 73
Coleta de PCCU 14 13 11 16 54
Exerese de Nevos 29 18 10 11 68
Exerese de Lipoma 3 2 1 - 6
Exerese de Cisto Sebáceo 4 2 2 - 8
Exerese de Verruga 2 - 8 - 10
Exerese de Câncer de Pele 1 - 1 - 2
Outros Procedimentos 96 76 121 75 368
Total 5.553 5.857 7.342 6.969 25.721

6.5.1 Ações Realizadas pelo Centro de Especialidades Médicas - CEME

• Em setembro a equipe realizou uma roda de conversa com o tema da campanha ”Setembro
Amarelo”. A psicóloga e a psiquiatra, do serviço conduziram o momento, visando levar cons-
cientização e informação para todas as pessoas, possibilitando prevenir novos casos de suićıdio
por meio da informação.

• Em outubro a equipe realizou ação alusiva à Campanha ”Outubro Rosa”, contando com uma
palestra ministrada a fim de sensibilizar e alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do
câncer de mama e de útero.
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• No mês de novembro houve a abertura da campanha “Novembro Azul”. A abertura ocorreu
no Clube dos Comerciários e contou com diversos serviços médicos para a população. Palestras
sobre o tema, sorteios de brindes, serviços de barbearia, torneios de futebol, sinuca e também
músicas ao vivo, com a banda da guarda municipal Mestre Adelino na abertura. Além disso
houve a participação de outras cantores regionais.

6.6 Serviço de Assistência Especializada (SAE)

6.6.1 Atendimentos ambulatoriais realizados no SAE, 3º Quadrimestre,
2020 e 2021

Tabela 6.8: Programa de Controle da Hanseńıase - População Residente

3º Quad. 2021
ATENDIMENTOS

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Casos Novos Diagnosticados 4 3 7 3 6 19
Contato de MH Registrados 11 11 9 11 - 31
Contatos de MH Examinados 8 11 9 11 - 31
Casos novos curados 17 1 - - 1 2
Pacientes Cadastrados 144 87 94 97 103 381
Pacientes Transferidos 1 2 1 2 - 5
Total 185 115 120 124 110 469

Durante o mês de dezembro não foram realizadas avaliações de contato em pacientes de hanseńıase,
pois ocorreu uma rotatividade de profissional responsável pela patologia, porém o serviço se reesta-
belecendo.
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Tabela 6.9: Programa de Controle de Hanseńıase

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTOS

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Consulta Médica Atenção Especializada 26 11 9 10 12 42
Consulta Nı́vel Sup. Atenção Enfermagem 48 11 9 10 5 35
Consulta Nı́vel Sup. A. Farmacêutica 1 1 2 4 - 7
Busca Ativa 14 18 5 6 2 31
Administração Medicamentos 55 77 70 76 76 299
Avaliação Antropométrica 50 11 9 10 12 42
Aferição de PA 38 11 9 10 12 42
Total 232 140 113 126 119 498

Tabela 6.10: Programa de Controle de Tuberculose

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTOS

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Consulta Médica Atenção Especializada 4 8 12 18 24 62
Consulta Nı́vel Sup. Atenção Enfermagem 10 8 9 9 11 37
Consulta Nı́vel Sup. Atenção Farmacêutica 8 - - - 3 3
Avaliação Antropométrica 4 6 10 11 19 46
Aferição de PA 4 6 10 11 19 46
Aplicação do PPD 7 2 4 6 - 12
TOTAL 37 30 45 55 76 206

Tabela 6.11: Programa de Controle de IST- HIV/AIDS

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTOS

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Consulta Médica Atenção Especializada 132 44 40 44 33 161
Tratamento De HIV/AIDS 100 42 40 42 41 165
Consulta Prof. Nivel Superior Enfermagem 149 59 52 53 68 232
Consulta Prof. Nivel Superior Farmacêutico 136 36 35 40 36 147
Busca Ativa 20 3 6 5 4 18
Administração Medicamentos 136 36 35 40 36 147
Teste Rápido Detecção HIV 56 11 8 28 45 92
Teste Rápido Śıfilis 56 15 13 32 51 111
Teste Rápido Hbsag 54 11 8 28 45 92
Teste Rápido HCV 54 11 8 28 45 92
Atividade Educ.Orientação Grupo - 2 2 7 5 16
Antropometria 146 44 39 42 30 155
Aferição de PA 146 44 39 42 30 155
TOTAL 1.185 358 325 431 469 1.583

6.6.2 Ações Realizadas pelo Serviço de Atenção Especializada - SAE

• Em setembro a equipe realizou ação alusiva da Campanha “Setembro Amarelo” com o objetivo
de sensibilizar a comunidade sobre a valorização da vida e a importância de cada pessoa na
prevenção ao suićıdio.
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• Em outubro a equipe promoveu ações referentes ao ”Outubro Rosa”, onde buscou unir as
campanhas de prevenção contra o câncer de mama e contra a śıfilis, a fim de realizar uma ação
em favor da saúde da mulher. Onde foi divulgado sobre os meios de prevenção da śıfilis, e
alertou sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

• A equipe do SAE realizou a abertura da Campanha ”Dezembro Vermelho”. O intuito é promo-
ver uma mobilização visando fortalecer a luta contra o v́ırus HIV e outras Infecções sexualmente
transmisśıveis (IST’s). O evento realizado na associação dos moradores do Jardim Municipal.
O lançamento da campanha foi marcado com palestra, ministrada por médico infectologista e
coleta de exames. No local também foram feitos vários testes rápidos para detecção de HIV e
outras IST’s, além de distribuição de preservativos e materiais educativos. Durante todo o mês
foram realizadas atividades e mobilizações voltadas ao enfrentamento do v́ırus.

• 09/12 - Foi realizado ação em parceria com a Liga de Medicina na Instituição ITPAC Porto
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Nacional, onde foram realizadas testagem rápida para HIV, Śıfilis, Hepatite B e C. No total
foram feitas testagem em 40 pessoas.

6.7 Unidade de Pronto Atendimento – UPA

A UPA faz parte da Poĺıtica Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde
em 2003, que atende demandas de complexidade intermediária, integrando a rede organizada de
atenção às urgências e emergências, com pactos e fluxos previamente definidos, com o objetivo de
garantir o acolhimento dos pacientes, intervir em sua condição cĺınica e referenciá-los para os demais
pontos da Rede de Atenção a Saúde, proporcionando a continuidade do tratamento com impacto
positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população.

Segue abaixo a produtividade da unidade, onde observa-se que durante o 3º quadrimestre, de-
zembro foi o mês em que houve maior número de consultas e procedimentos realizados na UPA,
confirmando que o aumento de casos das arboviroses e influenza no mês contribúıram para o au-
mento da produtividade em comparação com os meses anteriores.

Tabela 6.12: Atendimentos Realizados na UPA, 3º Quadrimestre, 2020 e 2021

3º Quad. 2021

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
3º Quad.

2020 SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Consulta médica (pediatria) 1.195 599 617 751 1.059 6.560
Consulta médica (cĺınico geral) 10.846 2.632 3.104 3.367 4.593 10.162
Consulta/Acolhimento enf. 14.351 3.732 4.334 4.738 6.273 19.077
Observação (cĺınica) 542 163 181 199 217 760
Observação (pediatria) 406 33 38 58 47 176
Observação (COVID) - 3 4 9 8 24
Internação (COVID) - - - 6 10 16
TOTAL 27.340 7.162 8.278 9.128 12.207 36.775
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Tabela 6.13: Outros Procedimentos Realizados na UPA

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTOS

SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Curativos 184 254 190 152 780
Inalações 103 149 243 241 736
Medicações 9.977 11.998 12.612 16.151 50.738
Retiradas de pontos 9 10 7 4 30
Sutura 52 61 56 47 216
Glicemia capilar 422 380 417 424 1.643
Aferição de pressão arterial 3.732 4.334 4.738 6.273 19.077
Mapeamento de PA 595 782 788 1.467 3.632
Troca de sonda 8 13 20 8 49
Lavagem de ouvido 18 14 16 11 59
ECG 137 184 182 152 655
Raio - X 802 867 1.007 1.424 4.100
Drenagem de abscesso 20 28 21 6 75
Lavagem gástrica 2 4 8 1 15
Prova do laço 13 16 76 385 490
Pequena cirurgia 15 14 9 3 41
Oxigenaterapia 71 58 147 136 412
Teste rápido para COVID-19 16 7 6 55 84
Kit COVID-19 9 15 1 5 30

TOTAL 16.185 19.188 20.544 26.945 82.862

6.7.1 Ações Realizadas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA

• 01 a 03/09 - Capacitação do PEC com servidores da Unidade de Pronto Atendimento, para
manuseio do Sistema E-SUS, para iniciação dos atendimentos via Prontuário Eletrônico (PEC).
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• 21/09 - Reunião com os farmacêuticos sobre alinhamento e andamentos dos serviços, informação
da chegada da vacina antirrábica.

• 23/09 - Sala de espera ”Setembro Amarelo”, realizada pelos acadêmicos do 5° Peŕıodo de
Enfermagem do ITPAC – Porto para os usuários presentes.

• 23/09 - Realizado visita in loco na Unidade de Pronto Atendimento UPA Sul–Palmas. Com
a participação de servidores da Coordenação, Enfermeiro Assistencialista e Enfermeiro da Vi-
gilância Epidemiológica, para entender o processo de atendimento e manuseio do sistema E-
SUS.

• 07/10 - Oficina de Administração de Medicação, diluição e acesso venoso periférico à equipe de
Técnico em enfermagem.
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• 22/10 - Encontro de coordenadores e enfermeiros responsáveis técnicos do Estado do Tocantins,
realizado pelo COREN na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins - Palmas TO. O
encontrou contou com a participação das coordenadoras de todos os serviços de saúde do
munićıpio.

• 28/10 - Recebimento dos Uniformes para os servidores motorista da Unidade de Pronto Aten-
dimento.

• A partir de 01/12/2021 os atendimentos antirrábico humano foram transferidos para serem
realizados na UPA para os residentes de Porto Nacional. Para tanto os enfermeiros e técnicos de
enfermagem da unidade foram capacitados nos dias 24 e 25 de novembro, a fim de proporcionar
atendimento aos usuários. Na capacitação foram abordados os seguintes assuntos: aplicação
de vacinas e soro antirrábico; orientação para o usuário quanto a importância do tratamento
institúıdo após o atendimento.
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6.8 Unidade Municipal de Internação à COVID-19

Atualmente o peŕıodo pandêmico do Coronav́ırus, levou muitos munićıpios a se organizarem para
atender seus muńıcipes acometidos pela doença com resolutividade na média complexidade. Diante
da segunda onda de contaminação com ińıcio em março, observou-se a necessidade de implantar um
serviço de internação a pacientes com quadro cĺınico moderado a grave acometidos pelo novo v́ırus.

Não obstante, aos 11 dias do mês de abril inaugurou o Centro Municipal de Internação a COVID-
19, habilitado com 7 leitos de suporte ventilatório pela PORTARIA GM/MS Nº 1.521, DE 15 DE
JUNHO DE 2020, dando suporte aos hospitais de campanha do Estado do Tocantins no tratamento
aos pacientes que por ora precisaram de suporte ventilatório.

O Centro de Internação contou com uma estrutura hospitalar completa com leitos de estabilização,
equipados com ventiladores mecânicos, monitores multi-parâmetros e equipe multiprofissional capa-
citada capaz de atender prontamente os pacientes admitidos nesta unidade. Do mês de abril ao mês
de setembro foram internados aproximadamente 180 pacientes, após esse peŕıodo houve significativa
diminuição dos casos graves de COVID-19 que precisassem de internação, em decorrência do êxito
da cobertura vacinal.

Diante dessa situação, em setembro unificou-se o serviço da Unidade de Referência Municipal a
COVID-19 que atende pacientes com śındrome gripal leve juntamente com o Centro de Internação.
Reiteramos que a unidade de internação ainda conta com sua estrutura em funcionamento, porém
como não há mais espera de pacientes por leitos cĺınicos e UTI.

6.9 Unidade Municipal de Referência à COVID-19

No terceiro quadrimestre o serviço unificou com a Unidade de Referência Municipal à COVID-19
devido à redução do número de casos da COVID-19, por isso a Unidade passou a atender somente
de segunda a sexta-feira, mantendo todos os atendimentos.

Na Unidade é ofertado acolhimento, consultas de enfermagem, consultas médicas, realização
de testes: RT-PCR (swab), Teste Rápido Ant́ıgeno, Teste Rápido Anticorpos, administração de
medicação com prescrição médica. Como observado na tabela, a partir do mês de outubro houve um
aumento significativo no número de atendimentos na Unidade Municipal de Referencia à COVID-19
em comparação ao mês anterior, em consonância com a elevação do número de casos para COVID-19.

Tabela 6.14: Produtividade da Unidade Municipal de Referência a COVID-19

3º Quad. 2021
Produtividade da Unidade
Municipal de Referência a COVID-19 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Total de Número de atendimentos 1.128 2.289 3.358 3.392 10.167
Coletas de Swab 304 508 526 528 1.866
Teste Rápido 24 44 89 47 204
Altas Médicas 87 96 91 121 395
Total 1.543 2.937 4.064 4.088 12.632
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6.9.1 Ações Realizadas pela Unidade Municipal de Referência à COVID-
19

• No mês de outubro foi realizado em conjunto com a Unidade Mista de Luzimangues ação
Outubro Rosa, onde junto ao comercio local algumas doações de brindes para as mulheres
presentes. Houve ainda palestra com a ”mama amiga”para fazer demonstração do autoexame
e identificar nódulos e posśıveis sinais da presença do câncer de mama. Foi realizado palestra
com relato de vida com a Fernanda, e a participação da Magali representante do Hospital do
Amor em Porto Nacional.

• Durante os plantões são realizados salas de espera nos dois turnos manhã e tarde onde o en-
fermeiro expõem aos pacientes o fluxo da Unidade, ou seja, como funciona o atendimento, ori-
entações sobre o uso de máscaras, a higienização das mãos, evitar aglomerações, a importância
da imunização e do reforço quando esse for ofertado pelo Sistema de Saúde.

• Na Unidade houve reparos nos ar-condicionado (farmácia, recepção, sala de medicação). Foi
necessário também a realização na mudança da iluminação na sala de medicação (pouca luz
dificultando o trabalho da equipe de enfermagem).
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6.10 Unidade Mista de Saúde

6.10.1 UMS Portal do Lago (Luzimangues) – Urgência e Emergência

Tabela 6.15: Atendimentos Realizados na Unidade Mista Portal do Lago

3º Quad. 2021

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
3º Quad.

2020 SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Consulta médica (infantil) 453 189 322 319 446 1.276
Consulta médica (cĺınico geral) 2.052 754 865 752 1.009 3.380
Consulta/Acolhimento enfermagem 3.313 1.219 1.923 1.234 1.915 6.291
TOTAL 5.818 2.162 3.110 2.305 3.370 10.947

Tabela 6.16: Outros Procedimentos Realizados na Unidade Mista Portal do Lago

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTOS

SET OUT NOV DEZ TOTAL 2021
Curativos 54 42 51 53 200
Inalações 2 3 2 11 18
Medicações/ Dispensação 11.907 10.082 11.573 12.914 46.476
Retiradas de pontos - - 1 2 3
Sutura 9 12 18 17 56
Glicemia capilar 115 113 160 234 622
Aferição de pressão arterial 976 1.018 1.234 1.205 4.433
Troca de sonda 2 2 - 1 5
Lavagem de ouvido 2 1 1 4 8
ECG 22 26 30 24 102
Raio - x encaminhados 3 2 1 2 8
Lavagem gástrica 1 - - 1 2
Prova do laço 3 1 1 8 13
Pequena cirurgia 2 - - - 2
Oxigenaterapia 36 12 9 5 62
Teste rápido 40 35 39 20 134
Teste swab 186 221 145 148 700
TOTAL 13.360 11.570 13.265 14.649 52.844

Em outubro a Unidade Mista de Saúde Portal do Lago no Distrito de Luzimangues recebeu uma
Seladora para o Centro de Material de Esterilização em setembro para realização de fechamento de
grau cirúrgico.
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Recebimento em novembro de um Doppler Fetal Portátil e um otoscópio, para atendimento
qualificado dos usuários.

6.10.2 Ações Realizadas pela UMS Portal do Lago (Luzimangues)

• Ação da campanha ”Novembro Azul”, em parceria com a a Unidade Básica da Região Sul
do Distrito de Luzimangues, realizando atendimento médico com cĺınico geral, cardiologista
e urologista, além de realização de exames como: ultrassom da próstata, eletrocardiograma,
vacinas da COVID-19 e de rotina, glicemia capilar e pressão arterial. Além disso, houve palestra
com o especialista em urologia, realizando esclarecimentos à cerca do tema.
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• Durante todo o quadrimestre foram realizadas reuniões de alinhamento do processo de trabalho
para toda a equipe da unidade.

6.10.3 UMS Brigadeiro Eduardo Gomes – Urgência E Emergência

Tabela 6.17: Atendimentos Realizados na Unidade Mista Brigadeiro no 3º Quadrimestre, 2021

3º Quad. 2021

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Consulta médica (infantil) 56 44 128 242 470
Consulta médica (cĺınico geral) 255 282 362 718 1.617
Consulta/Acolhimento enf. 398 422 570 1.034 2.424
Observação (cĺınica) 1 1 8 57 67
Observação (infantil) 1 5 12 32 50

Total 711 754 1.080 2.083 4.628
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Tabela 6.18: Outros Procedimentos Realizados na Unidade Mista Brigadeiro Eduardo Gomes

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTOS

SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Curativos 1 1 5 8 15
Inalações - 1 3 3 7
Medicações 1.040 971 1.607 2.277 5.895
Retiradas de pontos 2 2 - - 4
Sutura 2 3 1 2 8
Glicemia capilar - 18 1 4 23
Aferição de pressão arterial 376 335 442 761 1.914
Mapeamento de PA 25 15 3 1 44
Troca de sonda - - 1 - 1
Lavagem de ouvido 2 3 - 1 6
ECG 4 18 13 10 45
Raio - X - - 4 2 6
Prova do laço - - 16 78 94
Oxigenaterapia 1 1 1 8 11
Total 1.453 1.368 2.097 3.155 8.073

Durante o mês de dezembro houve um elevado número de consultas na unidade devido ao peŕıodo
sazonal para influenza e arboviroses, elevando consequentemente toda a produção da Unidade.

6.11 Ações realizadas pela UMS Brigadeiro Eduardo Gomes

• No mês de outubro a Unidade promoveu atendimentos voltados à campanha do ”Outubro
Rosa”, onde foram ofertados procedimentos como testagem rápida em parceria com o SAE.
Houve ainda apresentação de música ao vivo para a comunidade.

• Realizado capacitação no mês de dezembro, com o objetivo aprimoramento em Parada Cardi-
orrespiratória, para técnicas em enfermagem na Unidade Mista de Saúde, afim de atender às
demandas da unidade.
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6.12 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU

192)

Tabela 6.19: Atendimentos do SAMU

3º Quad. 2021

SAÍDA DE VIATURAS
3º Quad.

2020 SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

USB 436 156 173 149 142 620

Tabela 6.20: Atendimentos Cĺınicos no 3º Quadrimestre, 2021

3º Quad. 2021

ATENDIMENTOS CLÍNICOS
SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Endócrino/DM 1 2 4 4 11
Neuro/AVC 4 5 1 3 13
Neuro/ Convulsão 9 9 14 16 48
Neuro/Sequelados/acamados 11 18 18 19 66
Śıncope/Desmaio 6 5 8 8 27
Respiratório/ Dispneia 7 7 3 10 27
Alcoolismo 6 7 6 5 24
Outros 45 47 48 44 184

TOTAL 89 100 102 109 400

Tabela 6.21: Socorro Causas Externas no 3º Quadrimestre, 2021

3º Quad. 2021
SOCORRO CAUSAS
EXTERNAS

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Atropelamento 1 1 - 1 - 2
Ac. Automobiĺıstico 17 3 4 5 1 13
Ac. Moto 52 26 38 9 18 91
Ac. Bicicleta 4 3 4 1 2 10
Agressão F́ısica 6 3 5 3 2 13
FAB 6 1 - 2 - 3
Queda 30 11 15 15 2 43
FAF 4 2 1 - 2 5
Outros 33 9 11 8 6 34
TOTAL 153 59 78 44 33 214
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Durante o terceiro quadrimestre os servidores do SAMU participaram de diversas capacitações
ofertadas pelo Núcleo de Educação de Palmas, como: treinamento em parada cardiorrespiratória,
treinamento em trauma de coluna vertebral, suporte de vida na PCR e emergências pediátricas e
obstétricas. As capacitações foram divididas em fases teóricas e práticas, para que fosse colocado
em prática todo o aprendizado. Tais capacitações tem como objetivo de qualificar e melhorar os
atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

6.13 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

O CAPS II atende pessoas com transtornos mentais graves, severos e persistentes e pessoas em uso
decorrentes de álcool e outras drogas. São assistidos por uma equipe multidisciplinar, com criação de
um projeto terapêutico singular com inclusão do paciente na rede de apoio ou RAPS, visando inclusão
social, autonomia e cuidado compartilhado. Existe no munićıpio um ambulatório de saúde mental
que funciona no CEME, um ambulatório de saúde mental na faculdade ITPAC que dá apoio e o
Hospital Regional de Porto Nacional que conta, com leito psiquiátricos porem não são especificados e
não existe uma ala para psiquiatria e nem profissional psiquiatra diariamente. Quando tem demanda
de casos muitos graves são regulado para HGP.

Tabela 6.22: Atendimentos Realizados no CAPS no 3º Quadrimestre, 2021

3º Quad. 2021
ATENDIMENTO EM GERAL

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Acolhimento Diurno de Paciente 209 175 174 255 111 715
Atendimento Individual 1.758 604 599 774 597 2.574
Atendimento em Grupo - - 47 55 8 110
Atendimento Familiar 1.336 668 312 486 380 1.846
Atendimento Domiciliar 327 140 64 106 40 350
Atendimento Ambulatorial 632 112 75 35 62 284
Outras Ações 119 186 309 316 128 939
Matŕıcula de Equipe na
Atenção Básica

- 1 - - 2 3

Medicamentos dispensados 70.920 20.656 20.599 27.642 21.911 90.808
Pacientes cadastrados 1.520 571 570 575 575 2.291

TOTAL 76.821 23.113 22.749 30.244 23.814 99.920

No mês de dezembro com o aumento dos casos da COVID-19 e arboviroses o número de visitas
domiciliares reduziu.

6.13.1 Ações Realizadas no Centro de Atenção Psicossocial

• Realizada visitas em domićılios de pacientes internos, para acompanhamento social, terapêutico,
familiar, administração de medicamentos e atenção em situações de crises. Profissionais de
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referência do território promove o encontro entre usuários juntamente à famı́lia, orientando
sobre uso correto de medicamentos, escuta qualificada e agendamentos individuais no serviço,
em alguns casos são realizados também a administração de medicamentos injetáveis agendados
pela enfermagem do serviço.

• No mês de Setembro foi realizado cerimônia de abertura oficial de campanha nacional do Setem-
bro Amarelo, alusivo a prevenção ao suićıdio, onde anuncia-se as ações municipais direcionados
ao tema: Valorização da vida. Com a presença e participação de gestores municipais, servido-
res da secretaria municipal de saúde, secretários, diretores e vereadores do munićıpio de Porto
Nacional, assim também como usuários e equipe do serviço de saúde CAPS.

• Discussões de casos de pacientes internos do CAPS no território. Constrúıdo diálogo com serviço
de assistencial social, a fim de desenvolver o cuidado e projeto terapêutico compartilhado na
comunidade. E reunião de matriciamento com Equipe cĺınica multiprofissional do CAPS e
Equipes de Unidades Básicas para realização do cuidado compartilhado e discussões de casos
Inter-setoriais no território.
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• Realização de avaliação e acompanhamento terapêutico, com desenvolvimento de atividades
manuais e artesanais e atendimentos individuais no CAPS previamente agendadas.

• Participação em aula online pela plataforma ZOOM, na turma de Medicina do ITPAC – Porto,
em mentoria e por aula ministrada pela Dr. Denise Ramos, com orientações e discurso sobre
“Estratégias comunitárias para redução e prevenção do consumo de álcool”. A participação no
diálogo foi apresentada pelo servidor enfermeiro do CAPS, Alexsandro Pimenta de Aguiar.
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• Participação no “Acolhimento Socioemocional” aos profissionais de Saúde, oferecido pela SE-
MUS na fala e discurso da Psicóloga Maria Helena.

• Treinamento para formulação de relatórios de produções médicas, realizado com coordenadoras
e assistentes administrativo dos serviços CAPS e CEME.

• Realizada visitas aos usuários internos do CAPS, para avaliações médicas, orientações de me-
dicações, seguimento terapêutico do tratamento e atenção e conduta em situações de crises. Os
atendimentos são executados por médicas do serviço em companhias de técnicas de enfermagem.
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• Realização de palestra em roda de conversa sobre o tema: valorização a vida. Apresentado
pela servidora psicóloga do CAPS, Mariana Ribeiro Pereira, na faculdade São Marcos de Porto
Nacional.

• Realizado entrega de atividades terapêuticas do projeto. O Projeto CAPS no Lar visa melhorar
desempenho ocupacional do paciente ampliando repertório de atividades significativas no lar e
no seu território. São entregues um kit de materiais com atividades expressivas e atividades
de estimulação cognitiva (memória, concentração, atenção, racioćınio, noção espaço-temporal)
aos usuários periodicamente (quinzenal/mensal). O Projeto visa também minimizar ociosidade
e ansiedade neste peŕıodo de isolamento devido à pandemia da COVID-19.

• Realizado participação com entrevista no portal Porto Mı́dia, onde se aborda o tema Saúde
Mental, comemora-se mundialmente no dia 10 de outubro o dia da Saúde Mental, leva –se então
o tema a população do território de Porto Nacional, ressaltando a importância do cuidado,
prevenção e tratamento, assim como a orientação sobre os pontos de apoios profissionais que o
munićıpio oferece.
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• Realizado encontro para discussão compartilhada com as Unidade Básicas de Saúde do Ceiça,
Vila Nova I, Planalto e Naná Prado, onde equipes trocaram experiências e o CAPS realizou
orientações sobre a realização do grupo de tabagismo no munićıpio.

• Psicologia do CAPS realizou visita e roda de conversa com equipe do Centro de Ensino Médio
Prof. Florêncio Aires, sobre as demandas em saúde mental da escola, assim como diálogos
individuais com jovens da mesma.

• Nos dias 20 e 21 de outubro parte de servidores da equipe cĺınica do CAPS participa de curso
de capacitação para tratamento de tabagismo no munićıpio de Porto Nacional realizado em
plataforma online ofertado pelo Ministério da Saúde.

• Realizado o primeiro encontro do 2° grupo de tabagismo de 2021 no CAPS, com orientação e
apresentação da proposta de tratamento a todos os inscritos no programa.
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• Realizado palestra em roda de conversa sobre a campanha nacional outubro rosa, alusivo a este
tema, com os acadêmicos do curso de enfermagem do ITPAC sobre a orientação da Professora
e enfermeira Kı́ria Vaz, abordam sobre a importância da prevenção precoce do câncer de mama
e colo uterino, assim como orientações sobre o autocuidado e exames preventivos.
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Vigilância Em Saúde

A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da
população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e
danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade
da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. A
vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção à saúde dos cidadãos e aos mecanismos
adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda
diferentes temas, tais como poĺıtica e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-
doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de
trabalho. A partir dáı a vigilância se distribui entre: Epidemiológica, Ambiental e Sanitária.

A vigilância epidemiológica é um “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos”. Seu propósito é fornecer orientação técnica permanente para os que têm
a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos. Tem
como funções, dentre outras: coleta e processamento de dados; análise e interpretação dos dados
processados; divulgação das informações; investigação epidemiológica de casos e surtos; análise dos
resultados obtidos; e recomendações e promoção das medidas de controle indicadas.

A vigilância em saúde ambiental visa ao conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana;
recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e
outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar
e solo; desastres de origem natural, substâncias qúımicas, acidentes com produtos perigosos, fatores
f́ısicos, e ambiente de trabalho.

A vigilância sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na
produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. Abrange o controle
de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas
as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que, direta ou
indiretamente, se relacionam com a saúde.

Outro aspecto fundamental da vigilância em saúde é o cuidado integral com a saúde das pessoas
por meio da promoção da saúde. Essa poĺıtica objetiva promover a qualidade de vida, empoderando
a população para reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes
e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer,
cultura e acesso a bens e serviços essenciais.

As ações espećıficas são voltadas para: alimentação saudável, prática corporal/atividade f́ısica,
prevenção e controle do tabagismo, redução da morbimortalidade em decorrência do uso de álcool
e outras drogas, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, prevenção da violência e
est́ımulo à cultura da paz, além da promoção do desenvolvimento sustentável.

Apesar dos casos para COVID-19 estarem em decréscimo, a vigilância continua atuando no ras-
treamento e monitoramento dos casos positivos no munićıpio, acompanhando os pacientes até a alta,
dando orientações quanto a medicação, sinais e sintomas da doença. Além disso, é responsável por in-
formar dados e perfil dos pacientes ao Ministério da Saúde, bem como emitir o boletim epidemiológico
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diário sobre a doença.

7.1 Vigilância Epidemiológica

7.1.1 Mortalidade X Causas

Tabela 7.1: Causas de Mortalidade

3º Quad. 2021
CAUSAS DE MORTALIDADE

SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Doenças infecciosas e parasitarias 4 1 4 4 13
Neoplasias 5 7 5 5 22
Doenças endócrinas 2 - 4 - 6
Doença sistema nervoso 3 - - - 3
Doença aparelho circulatório 6 9 6 7 28
Doença aparelho respiratório 1 3 - 3 7
Doença aparelho digestivo 1 1 2 1 5
Doenças do aparelho geniturinário 2 - 1 1 4
Gravidez parto e puerpério - - 1 - 1
Afecções originadas no peŕıodo
perinatal

1 - 4 - 5

Sint. Sinais e achados anormais
ex clin. e laboratoriais

- 1 - - 1

Causas externas de mortalidade
e morbidade

7 7 3 3 20

Total 32 29 30 24 115

Os óbitos que estão relacionados na tabela acima são referentes a um monitoramento das declarações
de óbitos recolhidas nos estabelecimentos do munićıpio de Porto Nacional (Hospitais, IML e Atestados
em Domićılio).

Podemos observar que no terceiro quadrimestre a causa de mortalidade mais prevalente foi a de
Doenças do Aparelho Circulatório seguido de Neoplasias. Para que se possa reduzir o número destes
óbitos é de suma importância a realização de educação em saúde para a população, para combater
as doenças Crônicas Não Transmisśıveis, ações essas que são realizadas em parceria com a Atenção
Primária por meio de salas de esperas.

7.1.2 Óbitos investigáveis

Tabela 7.2: Tipos de Óbitos

3º Quad. 2021
TIPOS DE ÓBITOS

SET OUT NOV DEZ TOTAL Investigados
Neonatal precoce (0-6 dias) 1 - 1 - 2 0

Neonatal tardio (7-27 dias) 0 - - - 0 0
Pós neonatal (>28 a 364 dias) 0 - 1 1 2 0

Óbito fetal 0 - 3 - 3 0
Mulher em Idade Fértil 2 2 2 - 6 0
Materno 0 - 1 - 1 0

Total 3 2 8 1 14 0
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Considerando que os óbitos têm prazo de 120 dias para serem investigados. Vale salientar que a
investigação de óbito é um instrumento obrigatório regido pela Portaria Nº 72, de 11 de janeiro
de 2010, onde considera que a identificação dos principais fatores de risco associados à mortalidade
infantil e fetal possibilita a definição de estratégias de prevenção de novas ocorrências.

O processo de investigação é composto por algumas etapas, sendo elas: a busca ativa, a inves-
tigação, a análise e o monitoramento de óbitos infantis e fetais.

A busca ativa no munićıpio é a principal fragilidade para a conclusão das investigações em tempo
hábil, pois há uma grande mobilidade de endereço residencial por parte dos usuários, e essas alterações
de endereço demoram serem atualizadas no sistema de informações da saúde, causando assim demora
no reconhecimento desses pacientes.

Além disso há um grande número de pacientes que fazem acompanhamento pelo sistema privado,
as informações desse acompanhamento muitas vezes não são repassadas para o sistema público de
saúde quando solicitado, uma vez que o prontuário é restrito ao paciente e somente a instituição e o
paciente têm acesso. Ademais, devido ao luto que a famı́lia passa após o óbito, estes não dão muita
importância para a investigação, chegando até mesmo a se negar a ser entrevistado, causando assim
muitas vezes a incompletude das informações e muitas vezes a não realização da investigação.

7.1.3 Declarações recolhidas e monitoradas

Tabela 7.3: Declaração de Óbito

3º Quad. 2021

DECLARAÇÃO DE ÓBITO
3º Quad.

2020 SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Residentes 83 20 17 14 13 64
Não Residentes 87 18 14 16 9 57

TOTAL 170 38 31 30 22 121

Tabela 7.4: Declaração de Nascido Vivo

3º Quad. 2021

DECLARAÇÃO NASCIDO VIVO
3º Quad.

2020 SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Residentes 192 67 31 75 51 224
Não Residentes 336 73 25 106 54 258

TOTAL 528 140 56 181 105 482

7.1.4 Agravos Notificados

A detecção precoce de surtos e epidemias ocorre quando o sistema de vigilância epidemiológica local
está bem estruturado, com acompanhamento constante da situação geral de saúde e da ocorrência de
casos de cada doença e agravo sujeito à notificação. Essa prática possibilita a constatação de qualquer
ind́ıcio de elevação do número de casos de uma patologia, ou a introdução de outras doenças não
incidentes no local e, consequentemente, o diagnóstico de uma situação epidêmica inicial para a
adoção imediata das medidas de controle. Em geral, esses fatos devem ser notificados aos ńıveis
superiores do sistema para que sejam alertadas as áreas vizinhas e/ou para solicitar colaboração,
quando necessária.

Toda suspeita e ou confirmação de alguma doença de controle nacional ou de interesse interna-
cional que consta na lista da portaria da consolidação de nº 04 de 28 de setembro de 2017 deve ser
notificada e comunicada à vigilância epidemiológica dentro do prazo estipulado pela portaria para
que todo o trabalho de investigação, bloqueio, monitoramento e fechamento do caso aconteçam de
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forma integrada, a rede de saúde no munićıpio está apta para a realização dessa atividade bem como
para assistência e manejo cĺınico. Notificar é, portanto, um ato de conscientização e valorização
profissional e social.

Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento
na população, podendo fornecer subśıdios para explicações causais dos agravos de notificação com-
pulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para
a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. O seu uso sistemático,
de forma descentralizada, contribui para a democratização da informação, permitindo que todos os
profissionais de saúde tenham acesso à informação e as tornem dispońıveis para a comunidade. É,
portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de
intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções.

3º Quad. 2021
AGRAVOS NOTIFICADOS

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Acidente de Trab. com
Exp. A Mat. Biológico

9 2 5 3 1 11

Acidente por Animais Peçonhentos 133 29 27 35 12 103
Atendimento Anti-Rábico 162 46 36 40 11 133
Dengue - 69 62 235 1.468 1.834
Hanseńıase 6 6 7 5 5 23
Hepatites Virais - 3 - 3 1 7
Intoxicação Exógena 29 17 12 6 12 47
Leishmaniose Viceral 2 4 1 4 3 12
Sif́ılis Congênita 2 1 - 1 - 2
Sif́ılis em Gestante 1 1 1 6 - 8
Tuberculose - - 1 2 2 5
Violência Interpessoal/
Autoprovocada

85 19 24 21 10 74

Śıfilis não Especificada 10 4 - 9 2 15
Śındrome do Corrimento
Uretral em Homem

1 4 5 1 4 14

COVID-19 1.355 227 252 158 122 759
TOTAL 1.795 432 433 529 836 2.230

No terceiro quadrimestre o agravo mais notificado foi a Dengue, considerando que o mês de maior
incidência foi em dezembro contando com 1.468 notificações. Esse aumento ocorreu devido ao peŕıodo
sazonal, que já é esperado. Dentre as ações para combater esse agravo, a Vigilância têm realizado
salas de esperas, mutirões em parceria com outras secretarias.

Conforme observado na tabela acima, os casos notificados para COVID-19 no mês de dezembro
não foram computados devido à instabilidade do sistema E-SUS Notifica onde perma, porém o
munićıpio permanecia computando tais dados para serem inseridos quando o sistema retornasse ao
ar.
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7.1.5 Situação da COVID-19 Em Porto Nacional

No terceiro quadrimestre de 2021, a COVID-19 foi responsável por 05 óbitos em Porto Nacional. No
terceiro quadrimestre foram confirmados 759 novos casos da COVID-19 residente de Porto Nacional
e 743 casos foram recuperados entre os meses de setembro a dezembro.

De acordo com dados do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde/SES-TO,
Porto Nacional é quinto munićıpio com mais casos confirmados da doença, mais da metade dos
infectados são do sexo feminino, porém 62% dos óbitos foram em pacientes do sexo masculino.

7.1.6 Indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância
em Saúde - PQAVS - 3º Quadrimestre 2021

O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde foi institúıdo em 2013, com o fim
de induzir a melhoria do desenvolvimento das ações de Vigilância em Saúde, com a implantação
da gestão baseada em resultados, por meio das seguintes estratégias: dar visibilidade às ações de
Vigilância em Saúde (VS), com base em indicadores básicos e fundamentais para a mensuração de
resultados de um conjunto de ações; estabelecer metas a serem alcançadas; estimular o planejamento
e a programação de ações; premiar munićıpios e estados com o repasse de recursos financeiros em
função do número de metas alcançadas e de acordo com seu porte populacional.

Conforme observado na tabela abaixo, em maioria, os indicadores foram alcançados no 3º qua-
drimestre com exceção dos indicadores 04, 06 e 11.

O indicador 04, que avalia a proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Va-
cinação para crianças menores de 2 anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose),
Poliomielite (3ª dose) e Tŕıplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada, não foi alcançado
devido à dificuldade da transferência dos dados para o sistema de informação SISPNI. Além disso,
os dados mostram a necessidade de intensificar as ações de vacinação para melhorar as coberturas
vacinais para todas as vacinas, propiciando proteção contra as doenças imunopreveńıveis.

O indicador 06, que avalia a proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata
nacional (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação, não foi alcançado devido ao elevado
número de notificações no último mês do ano, ficando ainda muitas notificações em aberto para serem
encerradas.

O indicador número 11, que avalia o número de testes de śıfilis por gestante, não foi alcançado
devido ao não registro dos testes realizados em todas as gestantes. Este, assim como outros indi-
cadores que dependem da informatização tem demostrado dificuldade no alcance devido à falta de
informatização de todas as unidades de saúde.
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PACTUAÇÃO PQAVS - 2021
N° TIPO Indicador 3° RDQA Meta pactuada

1 U

Proporção de registros de óbitos alimentados
no SIM em relação ao estimado, recebidos na
base federal em até 60 dias após o final do
mês de ocorrência.

150 90

2 U

Proporção de registros de nascidos vivos
alimentados no Sinasc em relação ao estimado,
recebidos na base federal até 60 dias após o
final do mês de ocorrência.

94 90

3 U
Proporção de Salas de Vacina com alimentação
mensal no Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunizações (SI-PNI), por munićıpio.

94 80

4 U

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário
Nacional de Vacinação para crianças menores de 2
anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente
(2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tŕıplice viral (1ª dose)
- com cobertura vacinal preconizada.

0 100

5 U

Percentual de amostras analisadas para o Residual de
Agente Desinfetante em água para consumo humano
(cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido
de cloro).

99,44 75

6 U
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória
imediata nacional (DNCI) encerrados em até 60 dias após
notificação.

50 85

7 E
Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento
em tempo oportuno.

NO 70

8 U
Número de ciclos que atingiram mı́nimo de 80% de
cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da
dengue.

5 4

9 U
Proporção de contatos examinados de casos novos de
hanseńıase.

93,13 82

10 U
Proporção de contatos examinados de casos novos de
tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.

100 70

11 Número de testes de śıfilis por gestante. 1,25 2
12 Número de testes de HIV realizado. 1649 647

13 U
Proporção de preenchimento do campo ”ocupação”
nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.

98,17 95

14
Proporção de notificações de violência interpessoal e
autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com
informação válida.

99,56 95

7.1.7 Ações Realizadas pela Equipe de Vigilância Epidemiológica

No mês de setembro na Semana do Trânsito a Vigilância Epidemiológica com apoio da Guarda
Municipal, Poĺıcia Militar, Bombeiros, SIRETRAN, Liga acadêmica do Trauma de Enfermagem e
Medicina, realizou entre os dias 20/09/2021 e 25/09/2021 ações voltadas a Semana Nacional do
Trânsito no munićıpio de Porto Nacional. As ações foram realizadas nos setores Novo Planalto, e
Centro com blitz educativa e ainda foram realizadas palestras educativas nos Colégios Estadual Pedro
Ludovico, Carmenia Matos, Angelica Aranha e no Colégio Prisma. O foco deste ano foi a mudança
de comportamento dos condutores, ciclistas e pedestres, uma vez que estes são agentes que compõe
o trânsito. A responsabilidade que cada cidadão tem dentro do trânsito precisa ser evidenciada, pois
este se faz com as ações das pessoas e somente com a sensibilização de todos poderemos diminuir os
acidentes.
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No mês de setembro e outubro foram realizadas capacitações sobre cuidados do retorno às aulas aos
funcionários da educação, direcionada aos Diretores e Coordenadores das escolas de Porto Nacional
e aos funcionários do SESC de Porto Nacional.

No mês de dezembro foram realizadas ainda diversas salas de espera na Unidade de Pronto
Atendimento de Porto Nacional. Com o objetivo de alertar e esclarecer a população sobre os cuidados
a serem tomados, sobre a sintomatologia das arboviroses e influenza dentre outras orientações. Tal
ação foi de suma importância devido ao elevado número de casos de Dengue nos últimos meses,
por ser um peŕıodo endêmico e também devido ao elevado número de śındrome gripal atendidas no
último mês nos serviços de saúde do munićıpio .

7.2 Imunização

7.2.1 Cobertura Vacinal

A meta é vacinar 1109 crianças por ano, sendo 92,41 crianças no mês, 369,66 no quadrimestre e
554,50 no semestre.

SISPACTO - Proporção de vacinas selecionadas do Calendário nacional de Vacinação para Crianças
menores de dois anos de idade - Pentavalente (3º dose), Pneumocócica 10- valente (2º dose), Polio-
mielite (3º dose), Tŕıplice viral (1 dose) com cobertura vacinal preconizada.

Ação: Garantir a cobertura da vacinação de rotina do Calendário Básico.
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Parâmetro: Vacinar crianças menores de 01 ano com as vacinas: Pentavalente (3° dose), Pneu-
mocócica 10 - valente (2º dose), Poliomielite (3º dose), e com 01 ano a vacina Tŕıplice viral (1ª
dose).

7.2.2 Consolidado das Metas – Vacinas Pactuadas

3º Quad. 2020 3º Quad. 2021
VACINAS

TOTAL % SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

%

Pentavalente 300 74 63 43 12 0 118 31,9%
Hepatite B 442 109,31 63 43 12 0 118 31,9%
Tŕıplice Viral 267 66 77 37 21 0 135 36,5%
Febre Amarela 174 43 48 27 10 0 85 23,0%
Pneumocócica 10 valente 295 73 65 44 14 1 124 33,5%
Meningocócica C 311 76,91 66 32 19 0 117 31,7%
BCG 500 123,66 163 126 142 55 486 131,5%
VORH 318 78,65 58 43 14 1 116 31,4%
VIP 293 72,46 60 45 11 0 116 31,4%
Tetra viral - SCRV 67 16,57 0 0 0 0 0 0,0%
Hepatite A 227 56,14 60 42 13 0 115 31,1%

Após o ińıcio da pandemia da COVID-19, observou-se uma maior resistência da comunidade em
buscar esses serviços ofertados a toda a população em forma de demanda livre e espontânea em
todas as unidades básicas de saúde. Avaliando as coberturas das vacinas aplicadas em menores de 01
ano de idade observamos que as metas estão abaixo do que é preconizado pelo Ministério da Saúde.

Pode-se atribuir o não alcance das metas a vários fatores como: falta de busca ativa dos faltosos,
erros de registro de doses aplicadas, ausência do registro de doses, sistema não é 100% online. É
importante ressaltar que a qualidade e fidedignidade de um indicador estão diretamente relacionadas
com a qualidade dos dados coletados e registrados.

É fundamental que haja integração entre a equipe da sala de vacinação e as demais equipes de
saúde da UBS no sentido de evitar as oportunidades perdidas de vacinação, que se caracterizam pelo
fato de o indiv́ıduo ser atendido em outros setores da unidade de saúde sem que seja verificada sua
situação vacinal ou haja encaminhamento à sala de vacinação. Portanto, é de suma importância que
toda a equipe multidisciplinar da unidade de saúde fale a mesma linguagem e esteja empenhada na
busca de estratégias para melhorias das metas do seu território e consequentemente do munićıpio de
Porto Nacional.

7.2.3 Campanha de Vacinação Contra a COVID-19

De acordo com o boletim de vacinação estadual, até o dia 31 de dezembro de 2021 o munićıpio já
havia recebido 93.945 doses, dessas doses já haviam sido aplicadas 88.39%, distribúıdas entre 1ª e
2ª dose para a população, o equivalente a 83.046 doses aplicadas. 34.327 pessoas já conclúıram o
esquema vacinal com a 2ª dose da vacina, 4.695 pessoas tomaram a dose de reforço. Isso nos mostra
que é preciso desenvolver estratégias para melhorar a adesão da população quanto à dose de reforço.
Durante todo o quadrimestre foram realizadas diversas campanhas realizado em locais estratégicos
para avanço na cobertura vacinal contra a COVID-19.

7.2.4 Campanha de Vacinação Contra Influenza

Durante todo o terceiro quadrimestre a vacina contra Influenza foi disponibilizada para todo o público
a partir de 06 meses de idade, em todas as Unidade Básica de Saúde do munićıpio, a fim de reduzir
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o número casos de śındrome gripal e Influenza.

7.2.5 Campanha de Multivacinação

Realizado o Dia ”D”de Multivacinação, a campanha foi realizada em todas as Unidades de Saúde
com foco na imunização de crianças e adolescentes, com abrangência para doenças como a febre
amarela, COVID-19, gripe, dentre outras. Esta campanha foi realizada no mês de outubro, com
o objetivo de reforçar a importância de manter o calendário de vacinação atualizado. Crianças e
adolescentes menores de 15 anos de idade são o público-alvo da campanha, que tem como meta
aumentar a cobertura vacinal e seguir protegendo a população de doenças que podem ser evitadas.
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7.3 Vigilância Sanitária

De acordo com a Lei Federal Nº 8.080/90, a Vigilância Sanitária (VISA) está inclúıda como um dos
campos de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), assim ela fica responsável por um conjunto de
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse
da saúde.

A Vigilância sanitária abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionam com a saúde, compreendida todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o
controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Em Porto Nacional, a Vigilância Sanitária está inserida na estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Saúde onde trabalha juntamente com todos os demais estabelecimentos para o pleno
desenvolvimento do munićıpio, contribuindo de maneira decisiva para a melhoria da qualidade de
vida, prevenindo doenças e agravos, com a execução de ações para melhorar os serviços e produtos
ofertados à população.

No terceiro quadrimestre houve uma redução das ações que eram realizadas no peŕıodo noturno,
pois houve liberação de alguns estabelecimentos e flexibilização do decreto vigente, fazendo com que
a produção de modo geral tenha cáıdo.

Tabela 7.5: Ações da VISA no 3º Quadrimestre, 2021

3º Quad. 2021
Ações da VISA 3º quad. 2021

SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Inspeções/Vistorias 270 70 89 63 492
Orientações para Licenciamento 71 70 85 62 288
Auto de infração 1 1 2 1 5

Coleta de Água 16 26 16 16 58
Livre Licença Sanitária 28 31 43 9 111
Emissão de Intimação (notificação) 43 35 48 52 178
Reclamação Atendida 2 1 4 - 7
Req. Licença Sanitária 23 18 31 15 87

TOTAL 454 182 229 139 1.004

7.3.1 Outras Ações Realizadas pela Equipe de Vigilância Sanitária

No mês de dezembro a Vigilância Sanitária realizou capacitação para os diretores e coordenadores
das escolas municipais do Distrito de Luzimangues, visando um ambiente seguro na volta às aulas
presenciais da rede municipal e privada. Além de apresentar boas práticas de manipulação e ma-
neiras de desinfecção, trouxe também orientações sobre como agir diante de alunos ou profissionais
infectados.
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7.4 Vigilância Ambiental

A Vigilância Ambiental do munićıpio de Porto Nacional é responsável por ações que proporcionam o
conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio
ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção
e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde.

No terceiro quadrimestre de 2021 foram realizadas 268 atividades com as equipes de Dengue, Febre
Amarela, Chykungunya, Zikavirus, Leishmanioses, Raiva, Chagas, Malária e Tracoma. Comparando
o terceiro quadrimestre de 2021 com o terceiro de 2020, foram realizadas 233 atividades a mais que
no terceiro quadrimestre de 2020.

No terceiro quadrimestre houveram 52.398 inspeções a domićılios pela equipe de Febre Amarela,
Dengue, Zika e Chykungunya. O munićıpio notificou durante o terceiro quadrimestre 1.834 casos
suspeitos para Dengue. Destes, 292 tiveram como encerramento descartado, 168 casos confirmados
para dengue, 02 com Sinais de Alarme e 02 Graves. 1.370 casos ainda aguardando encerramento,
considerando que o prazo para encerramento é de 60 dias após notificado.

Pela equipe de leishmanioses foram colhidas 154 amostras de sorologia canina entre setembro e
dezembro de 2021, totalizando 71 casos positivos, a maioria no mês de novembro. 200 eutanásias
foram realizadas em cães nesse terceiro quadrimestre pela equipe do Núcleo de Apoio ao Centro de
Controle de Zoonoses (NACCZ).

7.4.1 Outras Ações Realizadas pelas Equipes de Vigilância Ambiental

Realização de ação de Combate à Dengue no Distrito de Luzimangues no mês de dezembro. Onde
Agentes Comunitários e Agentes de Endemias do munićıpio atuando nos comércios e residências
do Distrito, levando orientações para os moradores sobre as melhores formas de prevenir a doença.
Foram realizadas ainda ações de detecção e eliminação de focos, além da conscientização da população
no tocante à importância de combater o vetor da doença, o Aedes Aegypti.

Realização de Mutirão de prevenção e combate à Dengue. Cerca de 60 Agentes de Saúde e
Endemias visitaram mais de 400 casas. Além das visitas, foi feito ainda entrega de panfletos e sacos
de lixo para distribúırem nas comunidades dos setores, Vila Nova, Nova Capital, São Vicente e Irmã
Edila. O objetivo desta ação foi conscientizar e sensibilizar a população quanto a importância de
combater o vetor da doença, o Aedes Aegypti.
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Reunião para reativação do Comitê Municipal de Combate à Dengue. O Comitê foi reaberto com
a finalidade de elaborar e executar ações de prevenção e combate à dengue em Porto Nacional, houve
essa necessidade devido ao elevado número de casos notificados das arboviroses, devido ao peŕıodo
chuvoso. Além da Secretaria Municipal de Saúde contou ainda com a participação de várias outras
secretarias do munićıpio como a Infraestrutura, Produção e Comunicação. O Comitê é composto por
representantes de diversas instituições, incluindo a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Poĺıcia Militar,
Coletivo de Mulheres, Secretaria Estadual da Educação, dentre outras instituições e órgãos.

No mês de dezembro foi iniciada a ação de borrifação nos bairros que possúıam elevado número
de casos notificados de arboviroses. Conhecido como carro fumacê, UBV - a Ultra Baixo Volume.
Trata-se da aplicação de inseticidas em dosagens baixas, por meio de equipamentos que “quebram” as
part́ıculas da calda de inseticida em minúsculas got́ıculas, que, uma vez em suspensão, poderão atingir
letalmente o inseto vetor de algumas arboviroses. A escolha dos bairros para aplicação foi baseada
na quantidade de notificações de casos por bairros, sendo os bairros com mais casos notificados
tiveram prioridade na aplicação. Após da aplicação, em média de 15 dias, já foi posśıvel observar
uma redução nos casos notificados das arboviroses. Os bairros aplicados no mês de dezembro foram:
Jardim América, Vila Nova, Jardim Aeroporto, São Francisco, Vila Operária, Tropical Palmas, Nova
Capital, Novo Planalto, Centro, Brigadeiro Eduardo Gomes, Padre Luso, Jardim Querido, Jardim
Umuarama, São Francisco e Jardim Braśılia.
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Assistência Farmacêutica

A CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico – é o setor responsável pelo planejamento, aquisição,
recebimento, armazenamento e a distribuição loǵıstica de medicamentos e insumos necessários para
suprir a demanda de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

3º Quad. 2021
BLOCO

SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Atenção Primária (unidades
básicas de saúde e outros)

46.205 53.866 58.224 57.989 216.284

Atenção especializada (UPA,
SAE, CEME, CAPS, SAD e
outros)

67.616 35.456 72.537 90.038 265.647

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
(Ambiental, Sanitária,
Epidemiológica, Imunização
e laboratório)

1.707 1.412 1.682 1.695 6.496

Extra – rede (doação) 38 20 51 211 320
DIVERSOS (SEMUS,
Hospitais, Abrigos,
Assentamentos, CPP,
Entidades, ETC)

14.388 22.296 16.241 22.042 74.967

TOTAL 129.954 113.050 148.735 171.975 563.714

A CAF recebeu um computador que foi destinado à Assistente Social do setor, para que seja
realizado o monitoramento, solicitações de medicações extrarrede e fraldas para pacientes acamados
do munićıpio.
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8.1 Relatório Geral de Produtos que Sáıram do Almoxari-

fado da CAF

A Central de Abastecimento Farmacêutico distribuiu no 3º quadrimestre 1.098.430 medicamentos
por todas as Farmácias do munićıpio, sendo no mês de setembro 278.284, outubro 225.529, novembro
295.116 e dezembro 299.501.

3º Quad. 2021
BLOCO

SET OUT NOV DEZ
TOTAL
2021

Farmácia Básica Central 154.629 138.713 178.845 133.475 605.662
Farmácia Básica Norte 32.317 3.744 12.020 122.848 170.929
Farmácia Luzimangues 20.587 20.945 17.543 9.254 68.329
Farmácia Pinheirópolis 17.417 20.142 61.303 12.316 111.178
Farmácia Portal do Lago 40.886 38.838 11.573 12.914 104.211
Farmácia Escola Brasil 12.448 3.147 13.832 8.694 38.121

TOTAL 278.284 225.529 295.116 299.501 1.098.430
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Serviço Social

A SEMUS dispõe de duas Assistentes Sociais que acolhem a demanda em geral dos usuários, bem
como as advindas da equipe interdisciplinar que compõe os serviços básicos e especializados da rede
municipal e estadual de saúde. São realizadas também visitas in loco nos domićılios, objetivando o
acompanhamento singular de cada usuário.

Umas das principais demandas atendidas refere-se a montagem de processos e de cadastro dos
usuários que necessitam de oxigenoterapia, fraldas, leites, medicamentos e insumos extra-rede que
estão fora do elenco comum de dispensação no SUS, sendo necessário a emissão de laudos médicos,
farmacêuticos e de equipe multidisciplinar validando a necessidade de cada paciente, além do contexto
socioeconômico para que seja viabilizado dentro da legalidade as aquisições.

Com exceção do mês de dezembro, onde houve uma elevação dos casos de COVID-19 os serviços
da Assistência Social reduziu os atendimentos ao públicos.

3º Quad. 2021
PROCEDIMENTO

3º Quad.
2020 SET OUT NOV DEZ

TOTAL
2021

Atendimento ao público 217 77 76 70 45 268
Entrevista na SEMUS 24 7 5 3 5 20
Visitas domiciliares 37 6 5 2 2 15
Elaboração de parecer social 61 19 12 2 2 35
Recarga de oxigênio 102 15 18 15 19 67
Fórmula de leite - Estado 16 6 3 16 6 31

TOTAL 457 130 119 108 79 436
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Núcleo de Educação Permanente - NEP

Na proposta da Educação Permanente, a capacitação das equipes, os conteúdos das ações formativas,
as tecnologias e metodologia a serem utilizadas devem ser determinadas a partir da observação dos
problemas que ocorrem no dia a dia do trabalho.

Durante o terceiro quadrimestre foram realizadas 120 ações dentre reuniões, capacitações, treina-
mento, webconferência, roda de conversa, dentre outras ações. Foram 50 ações em setembro, 18 em
outubro, 22 em novembro e 30 ações no mês de dezembro.

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde tem por função planejar, organizar e fornecer apoio
às ações de Educação Permanente em Saúde. Portanto todas as ações que são desenvolvidas na Saúde
ou que tenham parceria da Secretaria Municipal de Saúde, o NEP está envolvido como mediador.

No mês de dezembro a NEP promoveu reuniões a fim de adquirir o Selo Unicef. O Selo UNICEF
é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para estimular e reconhecer
avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes
em munićıpios do Semiárido e da Amazônia Legal Brasileira. Porto Nacional foi um dos inúmeros
munićıpios que aderiram ao Selo. Ao aderir ao Selo UNICEF, o munićıpio assume o compromisso de
manter a agenda de suas poĺıticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.
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Transporte

A Coordenação de transporte é responsável pelo cuidado e disposição da frota de véıculos que compõe
a Secretaria Municipal de Saúde, tendo alguns véıculos a função de Transporte Sanitário Eletivo
destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), tratamentos fora de domićılio e véıculos como ambulâncias e USB-
Unidades de Suporte Básico responsáveis por dar assistência nas situações de urgência e emergência.

Toda a frota continuamente passa por manutenção preventiva e corretiva, são segurados e cuidados
para gerir as demandas do dia a dia com suporte aos serviços e trabalhadores deslocando: medica-
mentos, insumos, vacinas, materiais permanentes, trabalhadores que se deslocam para o cuidado
diário da comunidade nos territórios, bem como na realização de campanhas e ações de prevenção e
promoção da saúde.

11.0.1 Planilha Descritiva de Loǵıstica de Combust́ıvel do 3º Quadri-
mestre de 2021

GASOLINA (litros)
3º Quad. 2021

ORIGEM
SET OUT NOV DEZ TOTAL 2021

Luzimangues 2.059,56 2.111,77 2.226,75 1.237,30 7.635,38
At. Básica 1.848,10 1.818 2.600 2.488,60 8.754,70

FUS 445,00 - - - 445,00
Vig. Saúde 2.037 2.183 2.935,42 2.970,50 10.126

CAPS 775 560 - - 1.335
MAC 1.090 1.330 2.130 2.430 6.980

COVID-19 3.100 2.692,08 - - 5.792,08
TOTAL(L) 11.354,66 10.694,95 9.892,17 9.126,40 41.068,18

DIESEL (litros)
3º Quad. 2021

ORIGEM
SET OUT NOV DEZ TOTAL 2021

Luzimangues 660,92 1.052,41 497,18 389,39 2.599,90
At. Básica 2.086,76 1.590,00 1.800 1.850 7.326,76

FUS 350,00 - - - 350,00
Vig. Saúde 1.380,00 1.415,74 2.011,41 2.610 7.417,15
SAMU 600 580 500 600 2.280

TOTAL(L) 5.077,68 4.638,15 4.808,59 5.449,39 19.973,81
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Valor
Combust́ıvel

SET OUT NOV DEZ Total 2021
Diesel 5.077,68 4.638,15 4.808,59 5.44,39 19.973,81
Gasolina 11.354,66 10.694,95 9.892,17 9.126,40 41.068,18
Total 16.432,34 14.003,1 14.200,76 13.975,79 -
Total Geral 61.041,99

Como observado na tabela, no terceiro foram utilizados 41.068,18 litros de gasolina e 19.973,81
litros de diesel, distribúıdos para Luzimangues, Atenção Básica, FUS, Vigilância em Saúde, CAPS,
Média e Alta Complexidade, e Unidade de Referência à COVID-19. Portanto foram utilizados no
total 61.041,99 litros de combust́ıvel. Como demonstrado, o setor que mais utiliza combust́ıvel é
a Atenção Básica, se justificando pela quantidade de Unidades e os pontos que estão localizadas.
Em seguida, temos o Distrito de Luzimangues que por ser mais distante da Sede (82km) e muitos
serviço dependem desse transporte, causando assim um gasto maior. O combust́ıvel que é utilizado
na CAPS, a partir do mês de novembro foi incluso na MAC. A Média e Alta Complexidade não
utilizou diesel no 3º quadrimestre pois não possúıa empenho. O combust́ıvel destinado à COVID-19
é utilizado para cursos em outros munićıpios e todas as demandas relacionadas à COVID-19.
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Relatório Financeiro do 3º Quadrimestre de 2021

12.1 Demonstrativo do Detalhamento das Despesas por Ação

Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 1131 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Função:10 (Saúde)
Sub-função: 122 Administração Geral

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2000 Manutenção dos Serviços Administrativos

FONTES
VALOR DO

RECURSO PREVISTO
VALOR DO

RECURSO EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA
EXECUTADA NO

PERÍODO
0040 2.036.821,11 1.920.258,97 33% 94,28%

FINALIDADE Garantir Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem das pessoas.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
O recurso financeiro foi utilizado respeitando fontes financiamento, bloco de recurso, meta f́ısica prevista e executada, ainda
que feito suplementação, foram respeitados os critérios da Lei Federal n°8080/1990, Portaria n°204/2007 GM/MS, Lei
Federal n°8142/1990 e Lei Complementar Federal n°141/2012, sendo utilizados os recursos conforme Programação Anual
de Saúde 2020, Lei Orçamentária Anual nas seguintes despesas: Despesas de natureza administrativa que não puderam ser
apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e o uso de
frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios do munićıpio, cedidos ou alugados, despesas com
tecnologia de informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição
de equipamentos e contratação de serviços técnicos e de terceiros, dentre outros afins; despesas com locação de imóveis,
combust́ıveis e afins, viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, aquisição de uniformes, pagamento de diárias
e afins; aquisição de equipamentos de informática,aquisição de móveis e demais materiais permanentes e outros afins;
demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade, aquisição de EPIs e ferramentas.

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2008 Manutenção dos Recursos Humanos

FONTES
VALOR DO

RECURSO PREVISTO
VALOR DO

RECURSO EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA

EXECUTADA NO PERÍODO
0040 10.394.654,13 9.731.578,21 33% 93,62%

FINALIDADE Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
O recurso financeiro foi utilizado respeitando fontes financiamento, bloco de recurso, meta f́ısica prevista e executada,
ainda que feito suplementação, foram respeitados os critérios da Lei Federal n°8080/1990, Portaria n°204/2007 GM/MS,
Lei Federal n°8142/1990 e Lei Complementar Federal n°141/2012, sendo utilizados os recursos conforme Programação
Anual de Saúde 2020, Lei Orçamentária Anual nas seguintes despesas com a remuneração de pessoal ativo do
munićıpio e encargos sociais.

12.2 Atenção Básica

Programa: 1110 - Saúde Pública de Qualidade
Função:10 (Saúde)
Sub-função: 122 Administração Geral
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Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

1012 Estruturação e Implementação F́ısica da Atenção Básica

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA

EXECUTADA NO PERÍODO
0498
0040

848.326,00 396.956,02 33% 46,79%

FINALIDADE
Oferecer assistência humanizada e de qualidade à população nas referidas comunidades, por meio das UBS
com estrutura f́ısica adequada e ambiência acolhedora.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a
contrapartida determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas por meio
de construções e reformas e/ou Ampliação das UBS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para atender atividades necessárias da Rede de Atenção Básica

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

1691 Ações de combate a pandemia do novo coronavirus – COVID-19 na Atenção Básica

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA

EXECUTADA NO PERÍODO
0401
0040

412.588,57 150.753,76 33% 36,54%

FINALIDADE Oferecer condições para enfrentamento à COVID – 19 na Atenção Básica

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
O recurso financeiro foi utilizado respeitando fontes de financiamento, bloco de recurso, meta f́ısica
prevista e executada, ainda que feito suplementação, foram respeitados os critérios da Lei Federal
n°8080/1990, Portaria n°204/2007 GM/MS, Lei Federal n°8142/1990, Lei Complementar Federal
n°141/2012, Medida Provisória nº 926/220, Lei Complementar 172/2020 e Projeto de Lei nº 036/2020
sendo utilizados os recursos conforme Programação Anual de Saúde 2020, Lei Orçamentária Anual nas
seguintes despesas com a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus na Atenção básica.

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2038 Manutenção dos Serviços da Atenção Básica

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401

3.349.994,30 2.443.073,68 33% 72,93%

FINALIDADE
Oferecer as Unidades Básicas de Saúde com ambiência, equipamentos, insumos e serviços
adequados visando à melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Primária.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com manutenção dos serviços
da Atenção Primária através da aquisição de materiais de enfermagem, odontológicas, materiais esportivos e de ginástica,
de expediente, limpeza, construção, aquisição de serviços de confecções, contratação de serviços de reprografia, telefonia,
link de dados, serviços de limpeza, internet, vigilância; manutenção de equipamentos, manutenção das frotas, manutenção
da Unidade Móvel além da manutenção de ar-condicionado, manutenção de equipamentos de informática como:
computadores, impressoras, no-break; manutenção predial, locação de imóveis, locação e manutenção de véıculos,
combust́ıveis e afins, fornecimento de energia, aquisição de fraldas para atender demanda judicial, aquisição de oxigênio e
outras atividades que se façam necessárias para garantir a continuidade dos serviços ofertados
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Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2040 Manutenção de Recursos Humanos da Atenção Básica

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA
EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401

16.330.266,20 15.344.529,92 33% 94%

FINALIDADE Garantir a remuneração dos profissionais da saúde que atuam na Atenção Primária.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a manutenção de Recursos
Humanos na Atenção Primária, que é necessária para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde. Compete
realizar, entre outros, dimensionamento de profissionais, manter cadastro de servidores atualizados, registrar e
controlar a frequência de servidores, lançar remuneração, incluir adicionais previstos nas legislações pertinentes,
pagar a segurança comunitária e patrimonial, conferir prévia e efetuar pagamento dos servidores, bem como o
pagamento de incentivos para profissionais que realize atribuições junto as Equipes da Atenção Primária nas Equipes
de Estratégia de Saúde da Famı́lia e Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO,
conforme leis e portarias do munićıpio.

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2042 Manutenção dos Prestadores de Serviço da Atenção Básica

FONTES
VALOR DO

RECURSO PREVISTO
VALOR DO

RECURSO EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA
EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401

467.579,73 405.523,27 33% 86,73%

FINALIDADE Garantir a remuneração dos profissionais da saúde que atuam na Atenção Primaria.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a manutenção de Prestadores
de Serviço na Atenção Primária é necessária para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde. Compete realizar,
entre outros, dimensionamento de profissionais, manter cadastro de servidores atualizados, registrar e controlar a
frequência de servidores, lançar remuneração incluir adicionais previstos nas legislações pertinentes, pagar a segurança
comunitária e patrimonial, conferir prévia e efetuar pagamento dos servidores.

12.3 Atenção Especializada

Programa: 1110 - Saúde Pública de Qualidade
Função:10 (Saúde)
Sub-função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

1013 Estruturação e Implementação F́ısica da Atenção Especializada

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA EXECUTADA

NO PERÍODO
2070
0040
0441
0401
0498

394.500,00 98.669,34 33% 25,01%

FINALIDADE Estruturar e implementar as unidades da rede de Atenção Especializada a fim de ofertar serviços de Saúde de Qualidade

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida determinada na Lei Complementar
Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a Manutenção dos Serviços de Atenção Secundária ofertados através da aquisição de materiais
de enfermagem, de expediente, limpeza, construção; serviços de reprografia, Serviços gráficos, telefonia, internet, água, luz, combust́ıvel, dedetização, vigilância,
limpeza hospitalar, alimentação, aquisição de serviço de confecções, confecção de rouparias, brindes, fornecimento de gases medicinais; aquisição
e manutenção de equipamentos/ aparelhos instrumentais, manutenção predial, locação de imóveis, locação e manutenção de véıculos e ambulâncias, custeio
de passagens e ajuda de custo para pacientes de Tratamento Fora Domićılio – TFD, e outras atividades que se façam necessárias para a continuidade dos serviços.
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Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

1692 Ações de combate a pandemia do novo coronavirus – COVID-19 na atenção especializada

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA
EXECUTADA

NO PERÍODO
0401
0040

1.732.663,76 1.271.481,23 33% 73,38%

FINALIDADE Oferecer condições para enfrentamento à COVID – 19 na Atenção Especializada

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
O recurso financeiro foi utilizado respeitando fontes de financiamento, bloco de recurso, meta f́ısica prevista e executada,
ainda que feito suplementação, foram respeitados os critérios da Lei Federal n°8080/1990, Portaria n°204/2007 GM/MS,
Lei Federal n°8142/1990, Lei Complementar Federal n°141/2012, Medida Provisória nº 926/220, Lei Complementar
172/2020 e Projeto de Lei nº 036/2020 sendo utilizados os recursos conforme Programação Anual de Saúde 2020, Lei
Orçamentária Anual nas seguintes despesas com a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus na Atenção Especializada.

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2043 Manutenção da Atenção Especializada

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA
EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401
0441

9.604.812,62 5.466.727,68 33% 56,92%

FINALIDADE Manter os serviços de Atenção Secundária ofertados no âmbito da gestão Municipal do SUS.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a Manutenção dos Serviços
de Atenção Secundária ofertados através da aquisição de materiais de enfermagem, de expediente, limpeza, construção;
serviços de reprografia, Serviços gráficos, telefonia, internet, água, luz, combust́ıvel, dedetização, vigilância, limpeza
hospitalar, alimentação, aquisição de serviço de confecções, confecção de rouparias, brindes, fornecimento de gases
medicinais; aquisição e manutenção de equipamentos/ aparelhos instrumentais, manutenção predial, locação de imóveis,
locação e manutenção de véıculos e ambulâncias, custeio de passagens e ajuda de custo para pacientes de Tratamento
Fora Domićılio – TFD, e outras atividades que se façam necessárias para a continuidade dos serviços.

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2044 Manutenção de Recursos Humanos da Atenção Especializada

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA
EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401

7.149.066,21 6.503.255,77 33% 90,97%

FINALIDADE Garantir a manutenção dos profissionais que atuam na Atenção Especializada.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a Manutenção de Recursos
Humanos da Atenção Especializada, por meio do dimensionamento de profissionais, cadastro atualizado de servidores,
registro e controle da frequência de servidores, lançamento de remuneração, inclusão de adicionais previstos na
legislação pertinentes, pagamento de segurança comunitária e patrimonial, conferência prévia e efetuação do pagamento
dos servidores.
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Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2045 Manutenção de Recursos Humanos da Urgência e Emergência

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA
EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401
0441

4.230.382,74 3.111.355,78 33% 74%

FINALIDADE Garantir a manutenção dos profissionais que atuam na Urgência e Emergência.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº 8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a Manutenção de Recursos
Humanos da Urgência e Emergência (UPA e SAMU), por meio do dimensionamento de profissionais, cadastro atualizado
de servidores, registro e controle da frequência de servidores, lançamento de remuneração, inclusão de adicionais previstos
na legislação pertinentes, pagamento de segurança comunitária e patrimonial, conferência prévia e efetuação do pagamento
dos servidores.

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2046 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel das Urgências - SAMU 192

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401
0441

494.772,72 140.655,00 33% 28,43%

FINALIDADE Ofertar atendimento de qualidade aos usuários que necessitam dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida determinada
na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel às
Urgências - SAMU 192, por meio da aquisição de materiais de enfermagem, , expediente, limpeza e copa, fornecimento de
alimentação, materiais e medicamentos médicos, hospitalar, combust́ıvel, locação e ambulâncias, contratação dos serviços de
vigilância armada, limpeza hospitalar, fornecimento de gases medicinais; manutenção de equipamentos, serviços gráficos,
confecção rouparia, aquisição de uniformes, manutenção predial e de frota, pagamento de energia, água, telefonia, link de dados e
internet, serviços de reprografia e outras atividades que sejam necessárias para garantir a continuidade dos serviços ofertados.

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2047 Manutenção dos Prestadores de Serviço de Média e Alta Complexidade-Ambulatorial e Hospitalar

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA
EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401
0441

8.365.393,85 4.871.188,08 33% 58,23%

FINALIDADE Garantir a remuneração dos profissionais da saúde que atuam na Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a manutenção de Prestadores
de Serviço da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar é necessária para o desenvolvimento das ações e
serviços de saúde. Compete realizar, entre outros, dimensionamento de profissionais, manter cadastro de servidores
atualizados, registrar e controlar a frequência de servidores, lançar remuneração, incluir adicionais previstos nas legislações
pertinentes.

77



Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2048 Manutenção dos Serviços da rede de Atenção Psicossocial

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA PREVISTA

META FÍSICA EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401
0441

437.858,79 188.685,94 33% 43,09%

FINALIDADE
Manter os serviços da Rede de Atenção Psicossocial ofertados aos usuários com transtorno mental e necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas com qualidade e ambiência, conforme a Poĺıtica Nacional de Saúde
Mental e a Poĺıtica Nacional de Humanização (PNH).

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida determinada na
Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a Manutenção dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial
ofertados, através da aquisição de insumos; contratação de serviços de reprografia, telefonia, água, energia, combust́ıvel, limpeza, serviço
de jardinagem, formação continuada, internet, vigilância armada, manutenção de equipamentos, manutenção predial, locação de imóveis,
manutenção de véıculos, locação de véıculos, fornecimento de alimentação e outras atividades que se façam necessárias.

12.4 Assistência Farmacêutica

Programa: 1110 - Saúde Pública de Qualidade
Função:10 (Saúde)
Sub-função: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Nº DA AÇÃO PAS/LOA/2021 IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO
2054 Manutenção da Assistência Farmacêutica

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401
0441

771.083,07 577.631,40 33% 74,91%

FINALIDADE

Garantir a Assistência Farmacêutica aos usuários do SUS, suprir a rede com medicamentos, materiais
hospitalares e correlatos dos ı́tens constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que são contemplados
na REMUNE – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais na perspectiva da promoção, prevenção e
recuperação da saúde, possibilitando diminuição da morbimortalidade e a redução da taxa de prevalência das doenças.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida determinada
na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a Manutenção dos serviços por meio de aquisições,
armazenamento e distribuição: Medicamentos, Material Médico Hospitalares, insumos e correlatos, material de expediente, material
gráfico, material de limpeza, locação de imóvel, manutenção de refrigeração, manutenção predial, monitoramento de v́ıdeo assistido,
energia, telefonia e internet

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2055 Manutenção dos Recursos Humanos na Assistência Farmacêutica

FONTES
VALOR DO RECURSO
PREVISTO

VALOR DO RECURSO
EXECUTADO

META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA EXECUTADA

NO PERÍODO
0040 581.001,58 532.854,22 33% 91,71%

FINALIDADE Garantir a manutenção dos profissionais que atuam na Assistência Farmacêutica

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a Manutenção de Recursos
Humanos da Assistência Farmacêutica, por meio do dimensionamento de profissionais, cadastro atualizado de servidores,
registro e controle da frequência de servidores, lançamento de remuneração, inclusão de adicionais previstos na legislação
pertinentes, pagamento de segurança comunitária e patrimonial, conferência prévia e efetuação do pagamento dos servidores.

12.5 Vigilância em Saúde

Programa: 1110 - Saúde Pública de Qualidade
Função:10 (Saúde)
Sub-função: 305 - Vigilância em Saúde
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Nº DA AÇÃO PAS/LOA/2021 IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO
1694 Ações de combate a pandemia do novo coronavirus – COVID-19 da Vigilância em Saúde

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA EXECUTADA

NO PERÍODO
0401
0040

238.171,00 231.938,70 33% 97,38%

FINALIDADE Oferecer condições para enfrentamento à COVID – 19 na Vigilância em Saúde

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
O recurso financeiro foi utilizado respeitando fontes de financiamento, bloco de recurso, meta f́ısica prevista e executada, ainda
que feito suplementação, foram respeitados os critérios da Lei Federal n°8080/1990, Portaria n°204/2007 GM/MS, Lei Federal
n°8142/1990, Lei Complementar Federal n°141/2012, Medida Provisória nº 926/220, Lei Complementar 172/2020 e Projeto de
Lei nº 036/2020 sendo utilizados os recursos conforme Programação Anual de Saúde 2020, Lei Orçamentária Anual nas seguintes
despesas com a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavirus na Vigilância em Saúde.

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2049 Manutenção de Ações e Serviços de Vigilância em Saúde

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401

1.722.781,19 887.135,06 33% 51,49%

FINALIDADE Garantir os insumos e materiais de consumo para a adequada realização das ações de Vigilância em Saúde.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas através de provimentos de materiais
de consumo, equipamentos e material permanente, material de expediente e de limpeza, gênero aliment́ıcio, gás de cozinha,
aquisição marmitex, manutenção de refrigeração, manutenção predial (pedreiro, serralheiro, marceneiro, chaveiro vidraceiro
e outros), locação de véıculos, manutenção e conservação de véıculos, lavagem, combust́ıvel, mı́dias sociais, serviço de
reprografia, serviços e material gráfico, Serigrafia e Confecção de uniformes, mı́dias volantes, telefonia fixa e móvel e
manutenção das mesmas, serviço de internet, vigilância eletrônica e armada, locação de imóveis, pagamento de indenização de
transporte, epidemiológica, saúde do trabalhador, vigilância ambiental, Unidade de Controle de Zoonoses, imunização e
informações estratégicas em saúde, serviço de coleta, transporte, armazenamento, tratamento, incineração e destinação final
de reśıduo de saúde, insumos laboratoriais de enfermagem e materiais, medicamentos médico veterinário e alimentos para
animais, Insumos entomológico.

Nº DA AÇÃO
PAS/LOA/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2051 Manutenção de Recursos Humanos da Vigilância em Saúde

FONTES
VALOR DO RECURSO

PREVISTO
VALOR DO RECURSO

EXECUTADO
META FÍSICA
PREVISTA

META FÍSICA EXECUTADA

NO PERÍODO
0040
0401

3.655.366,89 3.358.259,36 33% 91,87%

FINALIDADE Garantir a remuneração dos profissionais da saúde que atuam na vigilância em Saúde.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Ação financeira executada, conforme Lei Federal nº8080/1990, Lei Federal n° 8142/1990, obedecendo a contrapartida
determinada na Lei Complementar Federal nº 141/2012, onde as despesas foram pagas com a manutenção de recursos
humanos na vigilância em saúde (Epidemiológica, Sanitária, Ambiental, e Saúde do Trabalhador) é necessária para o
desenvolvimento das ações e serviços de saúde. Compete realizar entre outros, dimensionamento de profissionais, manter
cadastro de servidores atualizados, registrar e controlar a frequência de servidores, lançar remuneração, incluir adicionais
previstos nas legislações pertinentes, pagar a segurança comunitária e patrimonial, conferir prévia e efetuar pagamento de
servidores, bem como pagamento de bonificação por mérito, pagamento de diárias de campo , deslocamento com passagens
terrestre e aéreas (intermunicipal, interestadual e internacional), pagamento de incentivo financeiro para recursos humanos
da vigilância em saúde (Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador) conforme lei nº 2391 /26 de fevereiro
de 2018 e portarias municipal.
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Considerações Finais

Este Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) apresentou informações de ações de
saúde que refletem os esforços do munićıpio para o cumprimento do objetivo da poĺıtica de saúde,
que é garantir o direito à saúde através do Sistema Único de Saúde – SUS.

O cenário epidemiológico exigiu que fossem tomadas medidas efetivas para o controle da COVID-
19 no munićıpio, ao mesmo tempo em que houve a necessidade de retomar outros serviços que estavam
suspensos há alguns meses.

Podemos enfatizar o retorno das consultas com vários especialistas e oferta desse tipo de serviço
diretamente no distrito de Luzimangues, CEME e SAE, além do retorno dos exames de carga viral
CD4/CD8 e disponibilização de carro para facilitar a locomoção de profissionais e pacientes em
Luzimangues.

O munićıpio investiu muito na reestruturação da atenção de média e alta complexidade. A
implantação do Centro de Internação à COVID-19, para levar resolutividade aos muńıcipes de Porto
Nacional, fez com que o munićıpio assumisse uma grande responsabilidade ao criar leitos de internação
que antes o munićıpio não ofertava.

Com a redução dos casos da COVID-19 no terceiro quadrimestre, os leitos do Centro Municipal
de Internação à COVID-19 foram fechados, permanecendo o funcionamento em conjunto a Unidade
de Referência à COVID-19.

O munićıpio recebeu do estado alguns materiais e insumos como: bombas de infusão, máscaras
de O² e nebulização, monitor multiparâmetro, defibrilador automático, botas, dentre outros insumos
para melhor atender à população.

O munićıpio investiu em insumos como seladora para material esterilizado, Doppler Fetal e
otoscópio para atendimento na Unidade Mista Portal do Lago.

Com o retorno da Unidade Móvel tivemos muitos atendimentos na zona rural e Distritos por meio
da equipe Saúde em Movimento, que são localidades distantes e de dif́ıcil de acesso. Esse retorno
proporcionou a acesso à saúde a essa população em vulnerabilidade.

Além das ações, o munićıpio recebeu por meio de Emenda Parlamentar o projeto ”Fila Zero”e
”Cirurgias de Catarata”, para custear cirurgias eletivas de algumas especialidades para usuários que
estavam na fila de espera por meio da regulação. O projeto contemplou todos 13 munićıpios da
Região Amor Perfeito.

Tivemos ainda, a reinauguração do posto de atendimento do Projeto de Assentamento Flor da
Serra levando saúde de qualidade para a população desta localidades

Tivemos a informatização de 02 Unidades de Saúde, que contribui ainda mais para o avanço
da qualidade da informação, melhoria de indicadores e consequentemente acesso da população aos
serviços de saúde, e ainda a aquisição de um computador para a Central de Assistência Farmacêutica
destinada realização do monitoramento e solicitações de medicações extra rede para os usuários do
munićıpio.

Além das inúmeras capacitações realizadas em toda a Secretaria em parceria com o Núcleo de
Educação Permanente - NEP, destinadas aos profissionais do munićıpio que proporcionaram melhoria
no processo de trabalho, dentre outras ações para melhor atender à população.

Sabe - se ainda que há muito o que avançar na saúde, e diante de todo cenário vários projetos
estão em fase de elaboração com o objetivo de estruturar ainda mais a rede de saúde do munićıpio.
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