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Construído de forma participativa, o Plano Municipal de Saúde (PMS), para o quadriênio
2014-2017, teve como subsidio a discussão e análise dos problemas e necessidades de saúde da
população do município, durante a Plenária de Saúde realizado em 2013, com a participação de
conselheiros de saúde e representantes da comunidade de Murici. O PMS

se articula com os

compromissos nacionais e estaduais expressados em seus respectivos planos.
O PMS para o quadriênio 2014-2017, é um instrumento de planejamento estratégico da
Secretaria Municipal de Saúde e pretende atender as necessidades de saúde da população muriciense,
alicerçado na Constituição, nas Leis Orgânica de Saúde e nos princípios do Sistema Único de Saúde.
De acordo com a realidade do município o PMS traz em sua formatação dois eixos, cinco
diretrizes, 73 metas e impacto financeiro de mais de 47 milhões de reais, representando as intenções do
setor Saúde em dar resposta aos principais anseios da sociedade de Murici, quanto à promoção de
melhorias na atenção, gestão e participação social.

José Medeiros dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

DIAGRAMA DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE – 2014-2017
Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL
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1. INTRODUÇÃO
Com o advento do Sistema de Planejamento do SUS – PlanejaSUS,

9
possibilitou

a

institucionalização do planejamento no setor saúde dos três entes federados, como um instrumento
mediador de organização, acompanhamento e execução de proposições e decisões institucionais,
através de uma gestão participativa e descentralizada para a implementação da política de saúde em
todo Brasil.
Baseado com a legislação do SUS o Plano Municipal de Saúde de Murici- 2014-2017, está
fundamentado nas Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, no Decreto da Saúde nº
7508/2011, no Plano Plurianual do Município de Murici –PPA 2014-2017 e nas propostas contidas no
relatório da VI Conferência Municipal de Saúde de Murici.
O PMS 2014-20175 busca nortear as políticas de saúde contendo as ações para
enfrentamento das demandas sanitárias e epidemiológicas da população Muriciense. Portanto se insere
no Plano Plurianual do Município de Murici –PPA 2014-2017 com a perspectiva de assegurar a toda
população acesso aos serviços de saúde.
As estratégias do governo municipal estão organizadas em seis programas estratégicos:
Gestão do poder legislativo municipal; Planejamento e execução eficiente dos serviços públicos;
Educação de qualidade é preparar para o futuro; Assistência social: inclusão social e cidadania; Saúde:
melhoria na qualidade de vida; Desenvolvimento urbano e qualidade de vida; Agricultura:
desenvolvimento, comercio e produção rural; Esporte e cultura: identidade e manifestação cultural;
Industria e desenvolvimento econômico e Assistência previdenciária.
A saúde está diretamente ligado ao Programa Saúde: Melhoria na qualidade de vida, com o
objetivo de promover acesso total da população aos serviços de saúde, básicos, ambulatoriais,
emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde municipal, de forma rápida, eficiente e eficaz.
O processo de elaboração do Plano Estadual de Saúde 2012 - 2015 ocorreu de forma
participativa com a participação dos trabalhadores da saúde, conselheiros de saúde e representantes da
população em plenária de saúde onde foram identificados os problemas e necessidades de saúde da
população muriciense.
Outro ponto importante foi o relatório da VI Conferência de Saúde realizada em 2011.
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Os eixos de atuação, diretrizes e metas do PMS 2014 – 2017 encontram-se alinhados com o
Programa, macroação e ações do PPA 2014–2017, visando desenvolver ações para superar os desafios
da política pública de saúde de Murici..
O Plano Municipal de Saúde – PMS 2014-2017 está formatado em dois eixos de atuação e
cinco diretrizes:
 Eixo de Atuação 1: Melhoria da Qualidade de Vida
Diretrizes:
 1- Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde;
 2- Ampliação e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade;
 3- Fortalecimentos das Ações de Vigilância à Saúde
 4- Reestruturação da Assistência Farmacêutica: aquisição e Dispensação de
Medicamentos.
 Eixo de Atuação 2: Modernização da Gestão Municipal da Saúde
Diretriz:
 1- Implantação e Implementação da Política de Planejamento, Gestão e Controle Social

Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DE MURICI
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2.1.Caracterização geográfica, demográfica e socioeconômica
A Murici apresenta densidade demográfica de 62,94 hab/por km², sedo o 7ª município com
maior densidade na 3ª região de saúde, quanto a área territorial Murici ocupa a maior área (426,82 km²),
da região.
Tabela 01 - Densidade demográfica dos Municípios que compõem a 3ª Região de Saúde, Alagoas. 2011

LOCALIDADE
3ª RS
Branquinha
Campestre
Colônia Leopoldina
Ibateguara
Joaquim Gomes
Jundiá
Murici
Novo Lino
Santana do Mundaú
São José da Laje
União dos Palmares
Fonte: IBGE/2011

DENSIDADE DEMOGRÁFICA
(hab/Km²)
80,78
62,28
99,81
97,22
57,15
76,15
45,22
62,94
52,19
48,37
88,83
148,92

ÁREA (Km²)
2.658,76
166,32
66,39
207,89
265,31
298,29
92,22
426,82
233,41
224,81
256,64
420,66

Murici limita-se a norte com o município de Branquinha, a sul com Atalaia, Capela e Rio
Largo, a leste com Flexeiras e Messias e a oeste com Capela.
Está inserida na Região norte-nordeste do Estado, cortada pelas rodovias BR-104 e BR-101. Dista da
capital 51,6 km.
Murici possui 26.867 hab apresentando 12,5% da população da
habitantes), sendo a 2ª maior população da região. Tabela 2.

Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL
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Tabela 02 - População residente na 3ª Região de Saúde, Alagoas. 2011.
LOCALIDADE

POPULAÇÃO*
214.786
10.526
6.627
20.213
15.165
22.716
4.171
26.867
12.183
10.875
22.798
62.645

3ª RS
Branquinha
Campestre
Colônia Leopoldina
Ibateguara
Joaquim Gomes
Jundiá
Murici
Novo Lino
Santana do Mundaú
São José da Laje
União dos Palmares
Fonte: DATASUS/IBGE
*Dados obtidos com base na projeção do IBGE/2011

12
%
--4,9
3,1
9,4
7,1
10,6
1,9
12,5
5,7
5,1
10,6
29,2

A organização espacial da Saúde no estado, desenhada no último Plano Diretor de
Regionalização das Ações de Saúde de Alagoas (PDR-AL) versão 2011, graduando os níveis de
complexidade das ações e serviços de saúde, agrupou os 102 municípios em 02 Macrorregiões e 10
Regiões de Saúde, conforme Mapa 01.
O município de Murici está situado na 3ª Região de Saúde composta por 11 municípios, tendo
como sede o Município de União dos Palmares, por possuir serviços de saúde de maior complexidade,
servindo de referência para os demais municípios da região.

Mapa 1 - Distribuição dos municípios, segundo macrorregiões e regiões de saúde. Alagoas, 2011.
Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL
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Segundo sexo, verifica-se que o percentual da população feminina em Murici é maior
50,3% para 49,7% masculina o contrário da maioria dos municípios da região, que apresenta maior
população masculina. Tabela 3.
Tabela 03 - População residente em Alagoas por Municípios da 3ª Região de Saúde, segundo sexo.
2010.
Localidade

Masculino

3ª RS
106.190
Branquinha
5.379
Campestre
3.288
Colônia Leopoldina
10.073
Ibateguara
7.573
Joaquim Gomes
11.520
Jundiá
2.126
Murici
13.278
Novo Lino
6.120
Santana do Mundaú
5.490
São José da Laje
11.172
União dos Palmares
30.171
Fonte: DATASUS/IBGE/2010

%

Feminino
49,6
50,8
49,8
50,3
50,0
51,0
50,6
49,7
50,7
50,1
49,2
48,4

%

107.711
5.204
3.310
9.946
7.576
11.055
2.076
13.432
5.940
5.471
11.514
32.187

50,4
49,2
50,2
49,7
50,0
49,0
49,4
50,3
49,3
49,9
50,8
51,6

Razão de
Sexos
98,6
103,4
99,3
101,3
100,0
104,2
102,4
98,9
103,0
100,3
97,0
93,7

Os Municípios da 3ª RS apresentam a maior parte da sua população vivendo na zona
urbana. Murici segue a mesma tendência dos demais municípios apresentando 82,8% de sua população
na zona urbana. (tabela 04).
Tabela 04 – Frequência da população urbana e rural dos Municípios que compõem a 3ª Região
de Saúde, Alagoas. 2010
Localidade
3ª RS
Branquinha
Campestre
Colônia Leopoldina
Ibateguara
Joaquim Gomes
Jundiá
Murici
Novo Lino
Santana do Mundaú
São José da Laje
União dos Palmares

Urbana

Fonte: IBGE/2010
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Rural
71,2
63,1
84,0
76,5
61,6
64,1
67,3
82,8
60,8
51,6
67,8
76,4

28,8
36,9
16,0
23,5
38,4
35,9
32,7
17,2
39,2
48,4
32,2
23,6
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Quanto ao índice de envelhecimento observa-se na tabela 05, uma forte tendência de
crescimento significativo de idosos em relação aos jovens na população residente na 3ª RS. Com relação
a Murici está dentro da média da região um índice de 24,8º, o 9º município com maior índice superior
apenas de Branquinha e Joaquim Gomes.
Tabela 05 – Índice de Envelhecimento dos Municípios que compõem a 3ª Região de
2010
.
Localidade
Índice de envelhecimento
Branquinha
Campestre
Colônia Leopoldina
Ibateguara
Joaquim Gomes
Jundiá
Murici
Novo Lino
Santana do Mundaú
São José da Laje
União dos Palmares
Fonte: DATASUS/IBGE/2010

Saúde. Alagoas,

22,6
25,4
25,9
28,5
20,9
29,9
24,8
25,1
28,4
28,1
30,0

A condição da Educação se caracteriza pela taxa de alfabetização. Murici apresenta a 2ª
maior taxa 72,15% entre os municípios da região.
Tabela 06 - Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais de idade por sexo, 3ª Região de
Saúde, Alagoas. 2010.
LOCALIDADE
3ª RS
Branquinha
Campestre
Colônia Leopoldina
Ibateguara
Joaquim Gomes
Jundiá
Murici
Novo Lino
Santana do Mundaú
São José da Laje
União dos Palmares

SEXO
Masculino (%)
66,2
61,2
68,2
65,2
63,3
62,3
67,1
71,2
67,0
61,7
72,1
69,1

Fonte: IBGE/2010
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Feminino (%)
69,7
63,5
72,2
70,8
68,4
65,3
72,4
72,9
67,0
68,8
72,4
72,6

TOTAL (%)
67,9
62,4
70,2
68,0
65,9
63,8
69,8
72,1
67,0
65,3
72,3
70,9
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2.2- Economia
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Quanto aos fatores econômicos observa-se que em 2010 o município apresentou o Produto
Interno Bruto de R$ 123.120,50 e o PIB per capita municipal/hab de R$ 4.050,78, sendo as atividades
responsáveis Comércio e Agropecuária. Murici é o 7º PIB per capita municipal/hab entre os municípios
da 3ª região e a 5ª maior renda per capita.
Tabela 07 – Distribuição da Renda per Capita, PIB e principais atividades econômicas dos municípios
que compõem a 3ª Região de Saúde de Alagoas. 2010.
Localidade
Branquinha
Campestre
Colônia Leopoldina
Ibateguara
Joaquim Gomes
Jundiá
Murici
Novo Lino
Santana do Mundaú
São José da Laje
União dos Palmares

Renda per capita
(r$)*
229,90
295,22
287,11
256,04
235,91
294,56
289,60
265,33
232,67
312,62
332,81

Pib per capita a preços
correntes (r$)***
3.441,42
4.172,98
5.281,18
3.568,01
2.988,68
4.648,05
4.050,78
3.776,68
4.330,47
6.393,02
6.388,92

Atividades econômicas
Comércio e Agropecuária
Agropecuária
Agropecuária e comércio
Agropecuária e comércio
Comércio e Agropecuária
Agropecuária
Comércio e Agropecuária
Agropecuária
Comércio, serviços e agropecuária
Agropecuária e comércio
Agropecuária e comércio

Fonte:PNUD/200/IBGE 2009

Índice de Desenvolvimento Humano
Em relação ao IDH o município encontra-se com médio desenvolvimento humano (IDH
entre 0,5 e 0,8) (Tabela 07) com um índice de 0,580.
Quadro 1 - Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal, 1991 e 2000
Localodade

IDHM,
1991

IDHM,
2000

IDHM-Renda,
1991

IDHMIDHMIDHMIDHMIDHMRenda, Longevidade, Longevidade, Educação, Educação,
2000
1991
2000
1991
2000
0,498
0,529
0,615
0,403
0,628

Murici (AL)

0,461

0,580

0,452

Alagoas

0.548

0.649

0.556

0.598

0.552

0.646

0.535

0.703

Brasil

0.696

0.766

0.681

0.723

0.662

0.727

0.745

0.849

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Verifica-se que houve um crescimento de 11,9 pontos no Índice de Desenvolvimento Humano –
IDH de Murici, porém encontra-se abaixo do IDH do Estado de Alagoas e do Brasil. Um ponto positivo é
que houve um crescimento em todos os indicadores utilizados para construir o IDH-M de Murici. (Quadro 1).

Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL
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2.3- Situação de Saneamento e Moradia
Tabela 8 – Percentual de domicílios segundo condições de moradia e tipo de esgotamento sanitário dos
Municípios da 3ª Região de Saúde, Alagoas. 2010.

Localidade
3ª RS
Branquinha
Campestre
Colônia
Leopoldina
Ibateguara
Joaquim Gomes
Jundiá
Murici
Novo Lino
Santana do
Mundaú
São José da
Laje
União dos
Palmares

Abastecime
nto de água
da rede
publica
66,9
56,5
61,6
61,9

Destino das fezes e urina
Rede geral
Fossa
Fossa
de esgoto
Séptica Rudimentar
ou pluvial
4,9
17,6
47,5
2,4
25,8
33,8
2,7
24,4
54,5
1,4
7,8
66,8

Energia
elétrica

Lixo
coletad
o

96,4
98,0
98,5
96,7

71,0
61,4
75,5
80,5

75,2
55,9
41,7
67,4
40,0
45,4

97,7
95,1
97,7
92,6
98,1
97,9

83,6
58,9
65,7
74,9
43,8
50,4

1,5
13,1
2,0
10,8
0,3
2,6

20,2
45,9
44,8
7,6
28,6
13,6

57,3
2,4
0,4
55,3
34,9
4,4

69,4

90,1

66,6

7,6

9,0

58,6

82,5

98,9

79,5

3,2

12,0

62,0

Fonte: IBGE/2010

Comparando o Município com os demais municípios da 3ª região de saúde, Murici
apresenta o 3º índice de acesso a água encanada 67,4% da população, na energia elétrica é o mais
baixo índice 92,6%, com relação ao lixo coletado possui um percentual de 74,9 % das residências.
Apresenta 55,3 % dos domicílios com destino de suas fezes e urina ligado na rede geral de esgoto ou
pluvial (Tabela 8).
2.4- Perfil epidemiológico
Durante 2011 em Murici, das crianças nascidas em 71,1% foram por parto normal, na 3ª
Região de Saúde nosso município apresentou o maior percentual, trazendo várias vantagens à mãe e ao
recém-nascido. Entretanto ainda apresentando um percentual de 28,5% de cesáreas, ultrapassando o
índice de 15%, considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Dos nascimentos ocorridos em 2011, ( 6,9%) foram de crianças com baixo peso ao nascer.
Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL
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Analisando a prematuridade nos anos de 2007 a 2011,observa-se uma tendência de
aumento com uma variação significativa em Murici de 232,14% nos valores de NV prematuros em 2011.
Quadro 1. Proporção de nascidos vivos prematuros de mães residentes. Murici, Alagoas – 2007a 2011.
Ano
Murici

2007

2008

2009

2010

2011

2,8

4,4

4,2

4,3

9,3

Fonte: SIM/SINASC
Ao relacionar a taxa de prematuridade segundo tipo de parto nos anos analisados, verificase que é maior a proporção de prematuros nascidos de parto normal, e não apresenta variação
significativa em seus valores.
Quadro 2- Proporção de nascidos vivos prematuros de mães residentes na 3ª Região de Saúde e em
Murici, segundo tipo de parto. 2007 a 2011.
Ano
Tipo Parto
3ª Região de Saúde
Murici

2007
Prematuro
PV
PC
41,0 59,0
35,3 64,7

2008
Prematuro
PV
PC
34,0 66,0
11,1 88,9

2009
Prematuro
PV
PC
44,4 55,6
36,8 63,2

2010
Prematuro
PV
PC
38,1 61,9
28,6 71,4

2011
Prematuro
PV
PC
44,7
55,3
26,4
73,6

Fonte: SINASC
A Taxa Bruta de Natalidade dos nascidos vivos de mães residentes em Murici em 2011 foi
a maior dos municípios da 3ª Região de Saúde de Alagoas um percentual de 20,9%. O Município vem
apresentando uma tendência de redução se comparado com 2007, que foi de 22,4%.
Em relação a proporção de mães adolescentes de 15 a 19 anos em Murici vem se
mantendo nos últimos cinco anos em índice acima de 27%, chegando em 2011 em 30,2%, Quadro 3.

Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL
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Quadro 3- Proporção nascidos vivos de mães adolescentes de 15 a 19 anos residentes na 3ª
Região de Saúde, e no município de Murici, Alagoas - 2007 a 2011.
LOCALIDADE
3ª Região de
Saúde
Branquinha
Campestre
Colônia Leopoldina
Ibateguara
Joaquim Gomes
Jundiá
Murici
Novo Lino
Santana do Mundaú
São José da Laje
União dos Palmares

2007
29,3

2008
27,6

ANOS
2009
28,1

2010
26,9

2011
27,0

34,4
27,2
31,5
29,8
31,2
38,1
27,4
30,3
24,2
25,7
29,5

40,0
23,5
25,0
27,4
28,0
41,5
29,2
27,9
29,9
23,7
26,9

31,1
27,6
30,5
27,3
29,5
38,9
27,7
26,0
25,8
29,2
26,7

34,7
22,6
27,4
30,2
29,0
31,3
27,4
22,8
24,6
26,5
24,9

29,2
37,3
26,6
26,8
28,3
30,4
30,2
27,5
24,0
26,0
24,4

Fonte: SINASC

Quadro 04 – Proporção de nascidos vivos de mães residentes na 3ª Região de Saúde e em Murici que
realizaram 7 ou mais consultas pré-natal e proporção das que não realizaram consulta, Alagoas - 2007 a
2011.
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
Tipo
Nenhuma 7ou+ Nenhuma 7ou+
Nenhuma 7ou+ Nenhuma 7ou+ Nenhuma 7ou+
Parto
3ª
Região
5,6
50,2
3,9
48,7
3,1
55,5
14,4
50,9
19,4
30,9
de
Saúde
Murici

3,3

68,8

3,9

68,4

2,3

70,3

5,6

60,2

25,6

31,3

Fonte: SINASC
Observa-se que Murici apresenta uma média nos anos analisados 59,8% Nascidos vivos
de mães com 7 ou mais consultas pré-natal.
Quanto ao perfil de adoecimento da população, consta que Murici é área endêmica para
dengue, esquistossomose e faz vigilância para chagas e para leishmaniose visceral.
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Quadro 06- Frequência de casos confirmados de doenças de notificação compulsória.
Alagoas, 2012.
Doença
Total de casos
AIDS em adultos

03

Dengue

146

Esquistossomose

173

Hanseniase

03

Sífilis congênita

18

Sífilis em gestante

02

Tuberculose

05

Fonte:SINAN.
No Quadro 06 mostra que em 2012 as mais frequentes doenças de notificação são
esquistossomose, dengue, sífilis congênita, tuberculose, hanseníase e AIDS. Um dado preocupante são
os casos de sífilis congênita, refletindo a qualidade da assistência pré-natal.
Ao analisar a Figura 1, observa-se que na população muriciense, continua apresentando
causas de adoecimento relacionadas a pobreza e a carência de saneamento básico, observa-se que a
principal causa de internação de ambos os sexo foram por doenças infecciosas e parasitárias. No ano de
2012, das 1.765 internações hospitalares ocorridas, 63,9% (1.128) foram de pacientes do sexo feminino
e 36,10% (637) do sexo masculino.
Avaliando as causas de internações entre as mulheres, quando excluídas as causas por
gravidez, parto e puerpério, as cinco mais importantes foram: doenças infecciosas e parasitárias, doenças
do aparelho geniturinário, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, doenças do
aparelho circulatório. Quanto ao sexo masculino as cinco principais causas foram: : doenças infecciosas
e parasitárias, doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho respiratório, causas externas e
doenças do aparelho circulatório.
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Figura 01 - Número de internações segundo causas e sexo. Murici-Alagoas, 2012.

Fonte: SIH/DATASUS, 2012

Mortalidade
As principais causas de mortalidade geral em 2011 são demonstradas no Quadro 07,
sendo a 1ª causa por

Doenças do aparelho circulatório com 27,6% sobressaindo as causas

cerebrovasculares, a 2ª as Causas externas 20,9%, tendo as agressões o maio numero de casos, a 3ª
causa empataram as Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas e Doenças do aparelho respiratório
com 8,4%, a 4ª causa foi por Doenças sangue órgãos hematológica e transiunitária.
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Quadro 07- Causas de mortalidade geral segundo Causa (CID10 CAP) de Murici em 2011.
Causa de óbitos (CID10 CAP)

Óbitos

%

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

10

6,2

II. Neoplasias (tumores)

12

7,4

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

3

1,8

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

14

8,4

V. Transtornos mentais e comportamentais

2

1,2

VI. Doenças do sistema nervoso

4

2,5

IX. Doenças do aparelho circulatório

44

27,6

X. Doenças do aparelho respiratorio

14

8,4

XI. Doenças do aparelho digestivo

11

6,8

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

1

0,6

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

4

2,5

XV. Gravidez parto e puerpério

1

0,6

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

3

1,8

XVII.Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas

3

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

2

1,2

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

34

20,9

TOTAL

162

1,8

Fonte: Datasus
Observa-se na Figura 2 um declínio do número de óbitos infantis, especialmente a partir de
2004, com uma redução de 40% de 2003. No período de 2003 a 2013 obteve-se uma redução de 72%
do número de óbitos
Um fato que merece destaque é que os 06 óbitos de 2013 foram 100% tiveram como
causas Algumas afecções originadas no período perinatal.
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Fonte: Datasus

Figura 03 – Curva de Mortalidade Proporcional (Curva de Nelson Moraes) de Murici, 2011
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Fonte: Datasus/SIM

Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL

Plano Municipal de Saúde -2014-2017
Avaliando a mortalidade proporcional por faixa etária, de acordo com a curva de Nelson
Moraes, observa-se que em Murici apresenta uma condição de vida e saúde considerada elevada de
acordo com as curvas visualizadas (Figura 03), apresentando uma curva em forma de “J”.
2.5. Condicionantes e determinantes da saúde
Os determinantes sociais da saúde incluem as condições mais gerais de ordem
socioeconômica, cultural e ambiental de uma sociedade e relacionam-se com as condições de vida e
trabalho da população, como habitação, saneamento, ambiente de trabalho, serviços de saúde e
educação, incluindo também a trama de redes sociais e comunitárias (CNDSS, 2006).
A Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), é focada no plano
mundial para reforçar a equidade na saúde buscando ir para além da atual concentração nas causas
imediatas das doenças; isto é, volta-se para as „causas das causas‟, para “as estruturas-base da
hierarquia social e as condições socialmente determinadas que essas estruturas criam e em que as
pessoas crescem, vivem, trabalham e envelhecem – os determinantes sociais da saúde” (BRASIL, 2006).
O conhecimento dos determinantes sociais de saúde não é suficiente para identificar e
analisar os determinantes sociais das iniquidades em saúde. Os riscos para adoecer diferem entre os
grupos socioeconômicos assim como é diferente a exposição aos fatores que causam ou previnem
doenças. A posição social determina o grau de exposição a fatores de risco (materiais, psicossociais e
comportamentais), assim, quanto mais baixa a posição social, maior a exposição a riscos para a saúde e
quanto melhor essa posição, mais oportunidades de evitar riscos, doenças e suas consequências.
Pellegrini Filho (2011). Este estudioso aponta também que esses determinantes são fatores que
interferem sobre a saúde, positiva ou negativamente, aumentam ou diminuem as iniquidades em saúde, e
que podem ser transformados por decisões políticas ou individuais, “ao contrário da idade, sexo e fatores
genéticos, que também influenciam a saúde, mas não são modificáveis por essas decisões”.
A Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006), definida para atuar sobre os
fatores condicionantes e determinantes da saúde e das iniquidades em saúde, vem sendo implementada,
em Alagoas e no município de Murici, através de uma estratégia de gestão intersetorial – por ser uma
política nova necessita de maior empenho dos gestores do SUS nas três esferas de governo, de uma
articulação dos objetivos, diretrizes e metas, processos de trabalho, avaliação, recursos materiais e
financeiros de modo ascendente e participativo.
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A Secretaria Municipal de Saúde de Murici criou em 2009 o Núcleo Municipal de Promoção
a Saúde e vem implementando a Política Nacional de Promoção da Saúde através de ações sistêmicas,
intersetoriais e interinstitucionais focadas na superação das iniquidades que permeiam o difícil quadro de
saúde no município assim como favorecer a obtenção de melhores respostas às intervenções sobre o
chamado „estilo de vida‟.
O Núcleo Municipal de Promoção a Saúde vem trabalhando integrado com a Atenção
Básica; a Secretaria Municipal de Educação e de Assistencial Social, visando contribuir para a redução
das violências e da dependência química; das desigualdades em saúde passíveis de ação de mudança,
a mobilização pela igualdade de direitos e pelo direito à diferença.
2.6. Organização dos serviços de saúde
O município de Murici possui uma população dependente exclusivamente do Sistema Único
de Saúde (SUS) correspondente a 96% do total de habitantes.
2.6.1. Atenção Básica
Tem uma rede assistencial na Atenção Básica formada por 10 equipes da Estratégia de
Saúde da Família cobrindo 100% da população, 64 agentes comunitários de saúde, A atenção básica em
2010 produziu 29.513 consultas,

27.503 em 2011 e 36.423 em 2012. Havendo um incremento de

23,4% de 2010 a 2012.
A assistência odontológica é realizada por 08 equipes de saúde bucal, integradas as
equipes de saúde da família e um dentista com atendimento tradicional que dar suporte aso
procedimentos mais especializados. Durante os anos de 2010, 2011 e 2012 foram realizados 16.914,
15.936 e 19.199 respectivamente.
A rede assistencial conta com um Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF voltado
para a cobertura das especialidades: fisioterapia, nutrição, cardiologia, ginecologia e pediatria e
assistência farmacêutica com ação matricial com a equipes de saúde da família.
2.6.2. Assistência Especializadas
Para a assistência de média e alta complexidade caracteriza-se por um conjunto de
procedimentos, que proporcionam à população o acesso a serviços de alta densidade tecnológica e alto
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custo, com necessidade de pessoal especializado, integrando-se aos demais níveis de atenção à saúde.
Ressalta-se que aqueles procedimentos não realizados no território municipal são referenciados para
União dos Palmares e Maceió, conforme pactuado.
A atenção hospitalar no município é realizada na Unidade Mista Dagoberto Omena com
a capacidade para 54 leitos, distribuídos nas clinicas básica: clinica médica, pediátrica, obstétrica e
cirúrgica, com uma media de internação de 1.063 em 2010, 1.196 em 2011 e 790 em 2012.
O Laboratório de Patologia Clínica realizou durante os anos de 2010, 2011 e 2012 um
montante de 17.169, 24.829 e 33.286 exames respectivamente.
Os atendimentos de urgência e emergência são realizados pelo Ambulatório de 24 horas
que funciona da Unidade Mista e pela Base móvel do SAMU 192. O Ambulatório de 24 horas realizou
nos anos de 2010, 2011 e 2012: 56.368, 41.579 e 24.593 procedimentos. Observa-se uma redução se
comparado 2010 e 2012 de 56,4%. A Base móvel do SAMU 192 realizou em 2012 ano de sua
implantação 334 procedimentos em atendimento pré-hospitalar móvel realizado pela equipe de suporte
básico de vida terrestre e atendimento pré-hospitalar móvel de salvamento e resgate
A rede municipal de saúde dispõe também, de um centro de diagnostico de referência para
apoio diagnostico de media e alta complexidade, oferta exames de ultrassonografia, Eletrocardiograma,
RX, mamografia e consultas especializados. Durante os anos 2010, 2011 e 2012 o Centro Diagnostico
realizou 585,1551 e 1956 procedimentos respectivamente.
A assistência em saúde mental é realizado no Centro de Apoio Psicossocial – CAPSI,
que realizou em 2010: 15.774 procedimentos, 14.876 em 2011 e 12.824 em 2012.
2.6.3. Assistência Farmacêutica
A Assistência Farmacêutica engloba práticas voltadas à saúde individual e coletiva, tendo
o medicamento como insumo essencial no ciclo logístico (manufatura, aquisição, programação,
armazenamento, distribuição e dispensação).
O município conta com dois farmacêuticos um responsável pela atenção ambulatorial e
um para assistência hospitalar.
Em termos de financiamento, o programa de assistência farmacêutica no município está
estruturado em:
1) Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
2) Componente da Assistência Hospitalar.
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Nos últimos anos o município vem recebendo demandas judicializadas para dispensação
de medicamentos. Essas decisões comprometem a dispensação regular, o atendimento de prioridades
definidas, necessitando de adaptação a esta nova realidade, exigindo uma reprogramação de ações
através de alterações no gerenciamento e financiamento.
2.6.4. Vigilância em Saúde
A Vigilância em Saúde está estruturada com ações de Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica e Promoção da Saúde. As ações relativas à Vigilância em Saúde Ambiental e à Vigilância
em Saúde do Trabalhador são, normalmente, realizadas pelas Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica,
respectivamente.
A s ações de controle de endemias são realizadas por equipe de agentes sob a
coordenação de um supervisor da FUNASA.
2.6.5. Gestão em Saúde
As ações de gestão estão voltadas para planejamento, controle e avaliação, participação
social, gestão de pessoas e gestão administrativa e financeira.
O planejamento em saúde vem adquirindo importância no município desde a implantação
do Sistema de Planejamento do SUS – PlanejaSUS, possuindo como instrumentos básicos o Plano de
Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão (BRASIL, 2008; 2009).
Atualmente o Decreto Federal nº 7.508/2011 em seu Art. 15. Refere o processo de
planejamento da saúde como ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos
Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade
de recursos financeiros. Continuando no § 1o O planejamento da saúde é obrigatório para os entes
públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada, no § 2o A compatibilização de que trata o
caput será efetuada no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultado do planejamento integrado
dos entes federativos, e deverão conter metas de saúde, finalizando o § 3o define que o Conselho
Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde,
de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e
nas Regiões de Saúde.
Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde vem realizando seus instrumentos
básicos de gestão de forma participativa, e vem utilizando desde 2010 o Sistema de Apoio a Elaboração
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do Relatório Anual de Gestão- SARGSUS e todos os instrumentos são submetidos ao Conselho
Municipal de Saúde.
As ações de controle e avaliação e regulação são realizadas por uma equipe municipal e
vem realizando a Programação Pactuada Integrada –PPI, bem como sua atualização quando necessário,
mantem atualizado o Sistema de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde e alimenta os diversos
sistema de informação do Sistema Único de Saúde.
A atividade de regulação da atenção à saúde está voltada a atender aos princípios do SUS
de universalidade, integralidade e equidade e para isto foram organizadas estruturas, tecnologias e
ações direcionadas aos prestadores – públicos e privados – gerentes e profissionais de saúde, buscando
viabilizar o acesso do usuário aos serviços de saúde, adequando à complexidade de seus problemas aos
níveis tecnológicos exigidos para uma proposta humanizada. Para este fim a Secretaria Municipal de
Saúde estruturou uma central de referencialmente interligada ao Complexo Regulador da Assistência
(CORA) de Maceió, realizando a regulação da assistência a nível local e para os municípios de ,
conforme a Programação Pactuada Integrada-PPI.
O Participação Social é realizado através do Conselho Municipal de Saúde(CMS) formado
paritariamente de acordo com a Lei (50%,usuário, 25 trabalhador da saúde e 25% governo e prestador)
conforme portaria de nomeação do CMS nº 289 de 29 de agosto de 2013.
O CMS realiza o controle social sobre as ações e serviços do município, através da
apreciação e aprovação dos pontos de pauta das reuniões ordinárias mensais e através das comissões
de acompanhamento do Conselho .
As reuniões do conselho são realizadas mensalmente com e durante o ano de 2013 foram
realizadas 13 (treze)reuniões ordinárias e 01 extraordinária– cumprido 100% das reuniões
programadas.


Assuntos discutidos nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde:
 Convocação da Plenária Municipal para Eleição dos novos membros do conselho e
identificação dos problemas de saúde para Plano Municipal de Saúde- 2014 – 2017;
 Inauguração do PSF VIII no dia 16 de maio de 2013;
 Avaliação das Ações de Saúde do 1º e 2º quadrimestres, segundo a Lei Complementar
141/2011;
 Campanha de Vacinação da Pólio para crianças menores de 05 anos;
 Adesão das Equipes Saúde da Família, NASF e ESB ao PMAQ;
 Reprogramação da PPI no dia 08 de junho de 2013 em Maceió;
 Organização da Plenária Municipal do Conselho Municipal de Saúde no dia 30 de julho;
 Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde;
 Portaria de nomeação dos novos conselheiros municipais de saúde;
 Apresentação das ações de ouvidoria , monitoramento das demandas e envio ao
Estado .
 Apreciação e Aprovação do Relatório de Gestão Anual 2012.
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2.6.6. Regionalização

28

A regionalização propicia uma atuação cooperativa entre os gestores do SUS, colocandoos a frente de desafios que buscam superar a fragmentação das políticas e programas de saúde, através
da organização de uma rede regionalizada, hierarquizada e da qualificação da gestão, buscando
assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais de universalidade do acesso, equidade e
integralidade do cuidado. (PES/AL-2012-2015). Murici compõe a 3ª Região de Saúde conforme Plano
Diretor de Regionalização do Estado de Alagoas –PDR/AL/2011.
Com a instituição do Decreto Federal nº 7.508/2011 os Colegiados de Gestão RegionaI
(CGR) passam a ser definidos como Comissões Intergestores Regionais (CIR), homologadas através da
Resolução CIB/AL nº 072 de 22/08/12,

contribuindo para a organização regional, estimulando a

articulação entre os municípios, com vistas a garantir o acesso e a qualidade das ações e serviços de
saúde na região, inclusive os de média e alta complexidade. Murici participa da 3ª CIR, com participação
ativa do gestor municipal da saúde.
2.6.7. Financiamento
O financiamento da saúde em Murici é realizado de forma descentralizada, o município
recebendo os recursos financeiros de origem federal diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o
Fundo Municipal, bem como os recursos provenientes de repasse estadual, que são transferidos
respeitando portarias específicas e estratégicas, considerando metas estabelecidas nos termos de
compromisso com a gestão estadual, como também convênio celebrado para apoio ao funcionamento da
Unidade Mista Dagoberto Omena.
Com o advento da Lei Complementar nº 141/2012 que regulamenta a Emenda
Constitucional nº. 29/2000, tanto para aportar mais recursos nesse sistema subfinanciado, como para
tornar claro o que são ações e serviços públicos em saúde, esclarecendo as dúvidas no que pode e no
que não pode entrar no cálculo relacionado para demonstrar a contrapartida dos entes federados, o
Governo Municipal vem repassando para o Fundo Municipal de Saúde os 15 % para o cumprimento da
Lei.
O município de Murici vem cumprido o que determina a Lei Complementar nº 141/2012 há
vários anos como demostrado no Quadro 8.
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Quadro.8- Percentual de recursos próprios aplicados em saúde. No período de 2009 a
2012. Murici
Municípios
270550 Murici

2009
16,82

2010
15,50

2011
16,15

2012

Total

18,75

16,91

Fonte: SIOPS/Datasus

2.6.8. Gestão do trabalho
A política de gestão do trabalho é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde
através Coordenação de Recursos Humanos, responsável pelo provimento, desenvolvimento,
remuneração e acompanhamento.
O Município implantou o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos – PCCV do pessoal da
saúde através da Lei n. 478 de 05 de abril de 2012.
A Secretaria Municipal de Saúde conta com um quadro de pessoal de 256 trabalhadores
da saúde, entre profissionais de nível superior e nível médio e elementar, destes 54,30% com vinculo
efetivo e 45,70% com vinculo contratado por tempo determinado e comissionado.
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Quadro 09- Demonstrativo do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde
de Murici. Março de 2014.
CATEGORIA
AGENTE ADMINISTRATIVO
AGENTE COMUNITARIO
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA
AGENTE DE ENDEMIAS
ASSISTENE SOCIAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO
AUXILIAR DE FARMACIA
ARTESAO CAPS
CARDILOGISTA
COORD FINANCEIRA
COORD DE VIGILANCIA NUTRICIONAL
COORD DE VIGILANCIA SANITARIA
COORD DE PLANEJAMENTO
COORD RH
BIOQUIMICO
DENTISTA
DIGITADOR
ENFERMEIRO
FAMACEUTICO
FISIOTERAPEUTA
MEDICO
MOTORISTA
NUTRICIONISTA
PSICOLOGO
PEDAGOGA CAPS
PSIQUIATRA
RECEPCIONISTA
SERVIÇAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TECNICO EM RADIOLOGIA
VIGILANTE

VINCULO
EFETIVO
11
60
03
08
03
11
04
01
01
01
01
01
05
07
08
03
01
01
07
02

TOTAL

Fonte: Coordenação de Pessoal da SMS.
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VINCULO
CONTRATADO
15
06
05
04
01
01
01
01
04
08
09
02
02
05
05
01
02
01
02
02
30
01
01
08
139

117

TOTAL
26
60
03
14
03
16
08
01
01
01
01
01
01
01
01
01
09
08
16
02
02
13
08
02
03
01
02
02
37
01
01
10
256
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3. Problemas e necessidades de saúde
Os principais problemas de saúde da população e da organização dos serviços de saúde
foram identificados durante a Plenária de Saúde realizada

no mês de maio de 2013 com os

Conselheiros Municipais de Saúde e representantes da comunidade, utilizado também o Relatório da VI
Conferencia Municipal de Saúde .
A definição das diretrizes da política de saúde será norteada pelos problemas identificados
pela população, Planos de Saúde Nacional e Estadual e Plano Plurianual de Murici- 2014.2017.
3.1. Problemas de Saúde da População Identificados


Alto índice de transtornos mentais, aumento do consumo de álcool e outras
drogas, em consequência, maior número de usuário do CAPS.



Aumento do índice de AVC



Aumento de doenças crônicas (diabetes, hipertensão e doenças degenerativas)



Crescente casos de câncer de colo do útero, de mama e outros tipos de câncer



Aumento de Infecções intestinais/ Parasitoses/ Diarreia nas crianças e adultos



Grande número de pessoas com Alergias



Aumento de Doenças pulmonares ,casos de Pneumonia e Afecções de garganta
(faringites, amigdalites).



Alto índice de infestação da Dengue



Elevado casos de DST/AIDS



Aumento de casos de Desnutrição em criança



Alto índice de mortalidade infantil



Cárie dentária/ doença periodontal crescente



Gravidez na adolescência em alta



Crianças e adolescentes drogadas
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3.2. Problemas e Necessidades do Sistema e dos Serviços De Saúde
RECURSOS HUMANOS:
Necessidades de profissionais capacitados
Descompromisso dos profissionais com os pacientes
Necessidade dos profissionais cumprirem o horário de trabalho
Equipes de saúde bucal deficiente
Carência de profissionais: nutricionista, médico, psicólogo e dentista;
HUMANIZAÇÃO NAS UNIDADES
Falta de humanização dos profissionais de saúde, com os pacientes.
Falta de sensibilidade com a pessoa doente
Mau atendimento do agente
ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS
Dificuldade de acesso dos usuários aos exames de média e alta complexidade;
Necessidade de estruturar assistência odontológica especializada (CEO).
Necessidade de reativação do Centro cirúrgico do hospital do município.
Necessidade de melhor organização nas atividades no HDO.
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Carência de material para as unidades de saúde;
Deficiência do acompanhamento das ações;
Condições de trabalho precárias para os profissionais;
Falta de transportes para assistência, (supervisão, visita domiciliar e transporte de
pacientes).
Deficiência na estrutura física das unidades em especial nos consultórios odontológicos;
Grande distância da unidade para atendimento da comunidade;
Escassez de medicamentos de um modo geral inclusive para hipertensos, diabetes;
Necessidade de descentralizar a dispensação dos e medicamentos para as unidades
Falta de material p/ o trabalho do agente de saúde;
Falta de alguns equipamentos nas unidades de saúde, dificultando o melhor atendimento
dos profissionais.
Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL
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ACESSO A ÁGUA E SANEAMENTO
Saneamento básico precário;
Falta constante de água nas unidades dificultando o trabalho;
Água de má qualidade no município.

Secretaria Municipal de Saúde de Murici/AL
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Eixos de atuação

Diretrizes, objetivos e metas

Planejamento é.... “Um processo de racionalização das ações que
consistem em definir proposições com vistas à solução de problemas e
atendimento de necessidades individuais
e coletivas”. Carmen Teixeira-2010
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4. MATRIZ OPERACIONAL DOS EIXOS DE ATUAÇÃO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E
METAS
A matriz operacional do Plano Municipal de Saúde de Murici para o quadriênio 2014-2017 é
composta de eixos, diretrizes, objetivos e metas visando a melhoria das condições de saúde da
população.
As estratégias no setor saúde requer a articulação com outras áreas de governo para o
alcance das metas por ter a saúde fatores interinstitucionais. Nesse sentido, o Plano Municipal de Saúde
– PMS 2014-2017 foi elaborado em consonância com o PPA Municipal 2014-2017, inserido na
Macroação : Assegurar que toda população tenha acesso aos serviços de saúde, tendo como Eixos de
Atuação:
1. Melhoria da Qualidade de Vida – com o objetivo de promover acesso total da
população aos serviços de saúde, básicos, especializados, ambulatoriais, hospitalares
e emergenciais nas unidades de saúde municipal.
2. Modernização da Gestão Municipal da Saúde – com o objetivo de dinamizar as
ações administrativas a partir da integração das funções do ciclo da gestão pública
(planejamento, execução, administração, controle e avaliação), visando promover a
eficiência e a qualidade do gasto público.
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EIXO DE ATUAÇÃO
Melhoria da Qualidade de Vida
DIRETRIZES

1.

Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

2.

Ampliação e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

3.

Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção em Saúde

4.
Reestruturação da Assistência Farmacêutica com Aquisição, Abastecimento e
Dispensação de Medicamentos.
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EIXO DE ATUAÇÃO 1 : Melhoria da Qualidade de Vida
DIRETRIZ 1
Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde
A Atenção Básica é considerada como a principal porta de
entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS) e deve
ser organizada de maneira a garantir a comunicação,
coordenação e ordenação das Redes de Atenção à Saúde
(RAS). É orientada pelos princípios da universalidade,
acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade
da atenção, da responsabilização, humanização, equidade da
participação social. Capaz de resolver cerca de 80% dos
problemas de saúde.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13

OBJETIVO
Qualificar a assistência básica de
saúde como ordenadora da
atenção, garantindo ações de
promoção, proteção e recuperação
da saúde.

METAS
Realizar avaliações quadrimestre das ações realizadas pelas equipes do PSF
Reequipar 10 das Unidades básica de saúde
Realizar treinamentos e capacitações em 100% das equipes de atenção básica
Implantar e implementar da assistência de saúde bucal no município com 10 equipes;
Cobrir 80% dos estudantes de 0-14 anos da rede pública de educação com ações de
promoção e prevenção;
Manter a cobertura populacional > 95% pela estratégia saúde da família
Realizar o mapeamento das áreas adstritas das Equipes Saúde da Família /PSF.
Aquisição de 02 carros para transporte e visita domiciliar das equipes de ESF.
Aumentar o percentual de nascidos vivos de mães que realizaram 7 ou mais consultas
de pré-natal de 46% para 60%.
Ampliar a cobertura de consultas médicas básicas de 0,88 para 1,5/consulta/ habitante/ano
Reduzir em 10% as internações por causas sensíveis à atenção básica.
Realizar 60% de cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde
do programa Bolsa Família, de forma articulada com a Sec. Municipal de Assistência Social
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DIRETRIZ 2

EIXO DE ATUAÇÃO 1 : Melhoria da Qualidade de Vida
OBJETIVO

Ampliação e Estruturação dos Serviços de Média e Alta
Complexidade
Qualificar e ampliar a cobertura do
Melhoria da cobertura assistencial de media e alta atendimento nos serviços públicos de
complexidade de modo resolutiva e com qualidade, de forma saúde de média e alta complexidade
articulada com os demais níveis de atenção, possibilitando a aos cidadãos muricienses.
integralidade e humanização do atendimento, através da
reorganização da atenção hospitalar e ambulatorial, urgência e
emergência, tendo o perfil epidemiológico como orientador da
ampliação e regulação da oferta de atenção especializada e os
os pontos de atenção das redes de atenção a saúde
articulados e integrados, pautados nos princípios da
universalidade, equidade e integralidade.
METAS
01 Reestruturar a assistência da Unidade Mista Dagoberto Omena – HDO com 06 serviços: Leitos de
saúde mental, centro de parto normal, registro civil dos nascidos vivos, internação das clinicas
básicas, serviço de acolhimento conforme a Política Nacional de Humanização e urgência e
emergência
02 Organizar a Rede de Atenção psicossocial com ênfase no atendimento ao usuário de crack, álcool
e outras drogas, através 03 serviços ( 1 serviço no HDO, CAPS e ambulatório de S.. mental);
03 Manter e qualificar o Serviço de Assistência Pré-Hospitalar móvel-SAMU 192
04 Monitorar a qualidade de 100% dos exames de patologia clinica do Laboratório Municipal.
05 Garantir a referência de 100% dos pacientes cadastrados no TDF
06 Qualificar a assistência de media complexidade realizada no Centro Diagnóstico do município com
05 serviços: redução o tempo de espera para 08 dias no agendamento de consulta e exames;
aumentar a oferta de Ultrassonografia, Raio X, Mamografia, e Eletrocardiograma
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EIXO DE ATUAÇÃO 1 : Melhoria da Qualidade de Vida
DIRETRIZ 3

OBJETIVO

Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção em
Promover, prevenir e controlar
Saúde
doenças e agravos à saúde,
A Vigilância em Saúde (VS) é entendida como uma forma de constituindo um espaço de articulação
pensar e agir, com a finalidade de analisar permanentemente a de conhecimentos e técnicas,
situação de saúde da população e a organização e execução englobando a vigilância, a promoção
de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos à saúde e o controle das doenças.
problemas existentes. A VS é composta pelas ações de
vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, promoção,
prevenção e controle de doenças e agravos à saúde.
METAS
01 Qualificação da Vigilância Epidemiológica com a com ampliação da cobertura dos serviços :
notificações e investigações de das doenças e agravos de notificação compulsória, investigação
dos óbitos infantis, neonatais e fetais , óbitos materno, óbitos de mulheres em idade fetil,
notificação de doenças ou agravos relacionados ao trabalho e notificação compulsória da violência
doméstica, sexual e outras violências de forma contínua.
02 Realizar 100% das campanhas de vacinação.
03 Alcançar no município de Murici, as coberturas vacinais (CV) preconizadas pelo Ministério da
Saúde
04 Aumentar para 90% a cobertura dos sistemas de informação de mortalidade (SIM) e de nascido
Ministério
da Saúde.
vivos (SINASC)
05 Executar as 07 ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios:
(I)cadastro de estabelecimentos sujeitos à VISA; (II) instauração de processos administrativos de VISA; (III)
inspeção em estabelecimentos sujeitos à VISA; (IV) atividades educativas para a população; (V) atividades
educativas para o setor regulado; (VI) recebimento de denúncias; (VII) atendimento de denúncias)

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Realizar 384 inspeções dos produtos, serviços e ambientes sujeitos a ação de vigilâncias sanitária
municipal
Aumentar para 45% as análises de água para consumo humano, quanto aos parâmetros
coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.
Coordenar, monitorar e avaliar no âmbito municipal os 50 indicadores pactuados.
Implementar as ações de promoção da Saúde, através do Núcleo de Promoção a Saúde
Alcançar anualmente 80% de cobertura vacinal antirrábica para cães e gatos no município.
Reduzir para menos de 1% o índice de infestação predial para o Aedes Aegypti no município.
Cobrir 80% dos imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da
dengue
Realizar busca ativa de casos de tracoma em 10% da população de escolares da rede pública do
1º ao 5º ano do ensino fundamental.
Realizar 90% de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes
Alcançar 80% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera
Aumentar para 75% a proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com
cobertura vacinal alcançada.
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EIXO DE ATUAÇÃO 1 : Melhoria da Qualidade de Vida
DIRETRIZ 4
Reestruturação da Assistência Farmacêutica
A assistência farmacêutica e os insumos médicos hospitalares,
envolve seleção, programação, aquisição, distribuição,
dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços,
acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva
de obtenção de resultados concretos na promoção, prevenção
e recuperação da saúde da população.
01
02
03
04
05

OBJETIVO
Implementar e qualificar a Política e a
Gestão da Assistência Farmacêutica
no município, com foco no uso
racional de medicamentos e na
avaliação das demandas dos serviços
de saúde.

METAS
Elaborar a relação municipal de medicamentos (REMUME) e cada 02 anos realizar atualização,
com base no perfil epidemiológico.
Descentralizar a entrega de medicamentos de uso contínuo (hipertensão e diabetes) e insumos
para os diabéticos nas 10 Unidades de Saúde
Implantar o Sistema HORUS de Gestão da Assistência Farmacêutica, na Central de Abastecimento
Farmacêuticos (CAF)
Organização da assistência farmacêutica de emergência na atenção básica em 10 unidades.
Apoio na implementação do cadastro e monitoramento dos usuários de medicamentos essenciais/
alto custo em parceria com a Diretoria Estadual de Assistência Farmacêutica da Secretaria de
Estado da Saúde.
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EIXO DE ATUAÇÃO
Modernização da Gestão Municipal da Saúde
DIRETRIZES

1.

Implantação e Implementação da Política de Planejamento, Gestão e Controle
Social
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EIXO DE ATUAÇÃO 2 : Modernização da Gestão Municipal da Saúde
DIRETRIZ 1
OBJETIVO
Implantação e Implementação da Política de Planejamento,
Gestão e Controle Social :
Dinamizar e aperfeiçoar os
processos de modernização da
Desenvolvimento de estratégias para modernização da gestão gestão, instituindo uma cultura de
administrativa, financeira, orçamentária e contábil, instituição de planejamento, fortalecimento da
uma cultura de planejamento, regulação, controle, avaliação e participação e controle social e
auditoria, fortalecimento da participação e controle social, fomento consolidação
do
controle,
ao desenvolvimento científico e tecnológico para maior eficiência avaliação e
regulação da
do SUS em Murici, com valorização dos profissionais de saúde e assistência a saúde.
criação de um espaço estratégico e democrático de comunicação
entre o cidadão e os gestores do Sistema, através da
implementação da ouvidoria, contribuindo para o aperfeiçoamento
do SUS e a satisfação do usuário.
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
21

METAS
Elaborar de forma participativa 12 instrumentos de planejamento e avaliação em saúde da
Secretaria Municipal de Saúde (01 PMS, 04 RAG, 04 PAS e 03 avaliações quadrimestre)
Implementar a ouvidoria municipal do SUS por meio de Ouvidorias locais (espaços de
reclamações, sugestões,) em 13 Unidades de Saúde e a sede da Secretaria municipal de Saúde.
Articular com o Gestor Executivo Municipal para a implementação do Plano de Cargo, Carreira e
Vencimentos – PCCV do pessoal da saúde implantado através da Lei n. 478 de 05 de abril de
2012
Implementar ações de educação permanente, contemplando a necessidade de aprimoramento e
ampliação dos serviços da rede pública municipal.
Implantar Pontos de Telessaúde em 08 unidades de saúde no município
Ampliar para 100% os trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos
protegidos, cadastrados no CNES no município.
Apoiar técnica e financeiramente para o fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde na
realização de reuniões e de conferência
Implementar a informatização e conectividade em 100% das unidades básicas de saúde.
Participar ativamente das reuniões mensais da Comissão Intergestores Regional da 3ª Região de
Saúde.
Participar ativamente da implantação das Rede de Atenção à Saúde (Cegonha, Urgência e
Emergência, Atenção Psicossocial, de Deficientes e Doenças crônicas.
Manter atualizado o banco de dados do cartão SUS
Implementar as ações de controle, avaliação e auditoria no município
Elaborar 06 projetos para captação de recursos junto ao Ministério da Saúde para reestruturação
das Unidades de Saúde
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5. Financiamento
O financiamento de Plano Municipal de Saúde – PMS 2014-2017 é estabelecido no
Plano Plurianual Municipal - PPA 2014-2017. Os valores anuais acham-se de acordo com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, a qual define as prioridades e metas anuais do PPA.
O financiamento se dará de forma tripartite através de recursos federais, estaduais e
municipais, operacionalizados pelo Fundo Municipal de Saúde.
A previsão orçamentária do PMS contemplará os 15% de contrapartida com recursos
próprios do tesouro municipal, em cumprimento a Lei nº 141/2012.

Recursos orçamentários do Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2014-2017. Murici/AL.
DIRETRIZES
Fortalecimento da Atenção Primária à
Saúde

Ampliação e Estruturação dos
Serviços de Média e Alta
Complexidade
Fortalecimento das Ações de
Vigilância e Promoção em Saúde
Reestruturação da Assistência
Farmacêutica com Aquisição,
Abastecimento e Dispensação de
Medicamentos.
Implantação e Implementação da
Política de Planejamento, Gestão e
Controle Social
TOTAL

VALOR ANUAL

TOTAL

2014
5.725.816

2015
6.012.106

2016
6.312.712

2017
6.628.347

2.468.298

2.591.713

2.721.298

2.857.363

10.638.672

353.540

371.217

389.778

409.267

1.523.801

139.017

145.968

153.267

160.930

599.182

2.296.246

2.411.059

2.531.612

2.658.192

9.897.109

10.982.917

11.532.063

12.108.667

12.714.099

47.337.745

Fonte: PPA 2014-2017 do Município de Murici.

.
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6 - Monitoramento e Avaliação
Com a finalidade de monitorar e avaliação este Plano será utilizado um elenco de
indicadores em conformidade com os pactuados anualmente conforme orientação do Ministério da
Saúde, apoiados nas informações geradas dos diversos sistemas de informação operacionalizados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
O monitoramento e avaliação

é uma parte fundamental do planejamento, segundo

ARRUDA, 2010, possibilita o conhecimento sobre a realidade e subsidia a tomada de decisões,
favorecendo o repensar das estruturas operacionais e dos procedimentos de atenção, no sentido de
verificar se o que foi realizado gerou aperfeiçoamento e melhorias na gestão das ações e serviços e no
estado de saúde da população.
A metodologia para medir o alcance quantitativo das metas propostas será utilizado a
experiência da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, que consiste em um escore com pontos de
cortes e legendas coloridas para avaliar o status alcançado em relação à execução das metas
programadas:
0-50% das metas alcançadas/ situação de risco – legenda vermelha
51-79% das metas alcançadas/situação de alerta – legenda amarela
80-100% das metas alcançadas /situação satisfatória – legenda verde

O monitoramento se dará quadrimestralmente e a avaliação anual através do Relatório
Anual de Gestão (RAG), seguindo o que determina a Lei Complementar nº141 de 2012.
Será realizada também uma avaliação qualitativa das ações, metas e diretrizes, composta
por uma análise descritiva dos pontos facilitadores ou das dificuldades para o alcance da situação
planejada, com apresentação de propostas de soluções.
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6.1. Indicadores de monitoramento e avaliação
Os indicadores serão utilizados para a verificação dos resultados alcançados, observandose a sua contribuição na melhoria da situação de saúde da população e na gestão do sistema de saúde.

EIXO DE ATUAÇÃO 1 : Melhoria da Qualidade de Vida
DIRETRIZ: Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
Descrição/Fonte
Número de consultas básicas por habitante/ano
Número de visitas domiciliar do ACS por família/mês
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de prénatal
Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida
Proporção de internação por condições sensíveis à atenção básica
(ICSAP
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do
Programa Bolsa Família (PBF

Unidade
Unidade

1,28
1,3

Índice
esperado
Final do PPA
1,5
1.5

%

39,81

45,00

Razão

1.03

3,45

%

93.30

94,00

%

27,93

26,00

%

25,21

76,00

Unidade
Medida

Índice
Referência 2012

EIXO DE ATUAÇÃO 1 : Melhoria da Qualidade de Vida
DIRETRIZ: Ampliação e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
Índice
Unidade
Descrição/Fonte
Referência 2012
Medida
Nº de procedimentos ambulatoriais média complexidade realizados no
município/ habitante
Cobertura de centros de atenção psicossocial
Proporção de parto normal
Número de unidades de saúde com serviços de notificação de violência
doméstica, sexual e outras violências implantado
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Índice
esperado
Final do PPA

Unidade
%
%

6,8
1,9
65,77

8
1,9
75,00

Unidade

3

7
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EIXO DE ATUAÇÃO 2 : Modernização da Gestão Municipal da Saúde
DIRETRIZ: das Ações de Vigilância e Promoção em Saúde
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
Unidade
Medida

Descrição/Fonte

Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança
com coberturas vacinais alcançadas
Percentual de realização de análise da qualidade da água, quanto aos
coliformes totais.
Proporção de óbitos infantis e fetais investigados
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados
Número de pontos estratégicos de pesquisa larvária monitorada
Percentual de ações de vigilância sanitária consideradas executadas

Índice Referência Índice esperado
2012
Final do PPA

%

12,5

75,00

%

17,75

30,00

%
%
Unidade
%

0
35,29

60,00
70,00

28,6

85,00

EIXO DE ATUAÇÃO 1 : Melhoria da Qualidade de Vida
DIRETRIZ: Reestruturação da Assistência Farmacêutica com Aquisição, Abastecimento e Dispensação de

Medicamentos
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
Descrição/Fonte
Central de abastecimento farmacêutico com HORUS implantado
Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) elaborada
Entrega de medicamentos de uso contínuo (hipertensão e diabetes) e insumos
para os diabéticos descentralizado nas Unidades Básicas de Saúde

Unidade
Medida

Índice Referência Índice esperado
2012
Final do PPA

sistema

0

01

unid

0

01

unid

0

10

EIXO DE ATUAÇÃO 2 : Modernização da Gestão Municipal da Saúde
DIRETRIZ: Implantação e Implementação da Política de Planejamento, Gestão e Controle Social
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
Descrição/Fonte

Unidade
Medida

Índice Referência Índice esperado
2012
Final do PPA

Nº de instrumentos de gestão elaborados

Unidade

3

12

Numero de avaliação quadrimestre/ano apresentadas na câmara de vereadores

Unidade

03

03

Nº de Unidades com ouvidorias implantadas

Unidade

0

13

Nº de reuniões do conselho/ano

Unidade

11

11

%

-

80%

Percentual de do gestor nas reuniões ordinárias das
Comissões Intergestores Regionais
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