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1 - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO  

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 

Estado: Piauí  

Município: São João da Fronteira  

Código do IBGE:  2209872 

Prefeito Municipal: Antônio Erivan Rodrigues Fernandes  

População Estimada 2020: 6.084  

Área de Unidade Territorial: 818, 149  

Densidade Demográfica: 7,33  

Bioma: caatinga  

Mesorregião: Norte Piauiense  

Microrregião: Litoral Piauiense  

Municípios Limítrofes: Tianguá (CE), Domingos Mourão, Piracuruca e Brasileira.  

Distritos: Alto Alegre e Santa Rosa  

Região de Saúde: Região dos Cocais  

Estabelecimentos de saúde:  03 

Estabelecimento de Saúde  CNES  INE 

UBS Padre Lotário (sede) 7413920 0001504711 

UBS Alto Alegre  2490331 0000074373 

UBS Santa Rosa  7350384 0001490435 

Nasf 03  7413920 0001486675 

  

 

 



     

 
 

 

4 

 

 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ADM: GOVERNO DA CIDADANIA E DO TRABALHO 

 

                                                
 

 

 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de São João da Fronteira, 

pela Lei Estadual n° 4680, de 26/01/1994, desmembrado do Município de Piracuruca. Sede do atual 

distrito de São João da Fronteira. Constituído do distrito sede. Instalado em 01/01/1997. Em divisão 

territorial datada de 2001, o Município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em 

divisão territorial datada de 2007.   

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

Secretaria Municipal: João Galberto Pereira dos Santos 

Endereço: Rua 07 de Outubro, S/N – Centro  

E- mail: smssjf@gmail.com 

Telefone: (86)  

Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 13.856.359/0001-07 
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2 - APRESENTAÇÃO  

 

 

O plano Municipal de Saúde é um instrumento de gestão que norteia as medidas e iniciativas 

na gestão. Configurando-se de tal modo a expressar a execução, o acompanhamento, a avaliação e a 

gestão de saúde.  O Plano Municipal de Saúde de São João da Fronteira visa comtemplar a área de 

atenção básica do município, a fim de garantir sua integralidade para promoção, prevenção, 

reabilitação na assistência a saúde.  

O plano de saúde em vigor deve ser submetido à apreciação e à aprovação do respectivo ao 

conselho municipal de saúde.  

 

3 OBJETIVOS  

Prover condições para o fortalecimento do SUS Municipal em São João da Fronteira, com 

aprimoramento da nova Política Nacional de Saúde – Pacto pela Saúde - usando de estratégias necessárias 

para um atendimento integral, expandindo e qualificando as ações de atenção básica, incorporando a 

promoção da saúde, a articulação intersetorial, a informação e a melhoria da assistência prestada, com 

garantia dos direitos do usuário e o fortalecimento da participação e controle social. Dentre eles:  

 Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica; 

 Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado 

ao atendimento das necessidades de saúde; 

 Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do 

câncer de mama e do colo do útero; 

 Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante 

qualificação da gestão e das redes de atenção; 

 Fortalecer a promoção à vigilância em saúde; 

 Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e 

redução das desigualdades sociais com ênfase no Programa de Aceleração do Crescimento; 

 Qualificar os serviços de assistência farmacêutica; 

 Promover qualificação dos profissionais de saúde; 

 Promover ações de prevenção e acompanhamento das gestantes, para proporcionar uma 

gestação segura. 
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4 METAS  

Promover a Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

AÇÕES  METAS  

Realizar através de busca ativa, exames preventivos do 

câncer do colo do útero para a população feminina na 

faixa etária de 25-59 anos; 

Garantir a cobertura de 80% de exames de prevenção 

ao câncer do colo do útero para a população citada. 

Realizar ações de planejamento familiar nas unidades 

básicas de saúde; 

Garantir planejamento familiar em 100% das unidades 

básicas de saúde 

Realizar consulta de pré-natal para as gestantes 

cadastradas na rede de serviços; 

Garantir 6 ou mais consultas de pré-natal para 92% das 

gestantes. 

Investigar os óbitos de mulheres de idade fértil; Investigar 100% dos óbitos. 

Promover ações de prevenção à mortalidade materna; Manter em zero (0) a taxa de mortalidade materna. 

Captar precocemente mulheres com fatores de risco 

para o câncer de colo de útero e mama e garantir a 

ofertar de coleta de material para realização de exames 

de Papanicolau; 

Garantir encaminhamento para 100% das mulheres 

com câncer de colo de útero ou mama. 

Captar as gestantes no 1º trimestre de gravidez; Garantir o pré-natal para 90% das gestantes com início 

no 1º trimestre de gravidez. 

Inserir como rotina, a solicitação de exames de VDRL 

e HIV para as gestantes na 1ª consulta de pré-natal e 

demais exames preconizados pelo ministério da saúde. 

Garantir a realização de exames de VDRL e a coleta de 

material para HIV e demais exames para 100% das 

gestantes. 

 

Promover o Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase. 

Ações  Metas  

Realizar busca ativa dos sintomáticos 

respiratórios;  

Atingir meta anual de 1% de acordo com 

numero de habitantes. 

Realizar ações para acompanhamento dos pacientes 

portadores de Tuberculose; 

Curar 100% dos casos diagnosticados de Tuberculose. 

Realizar ações para acompanhamento dos pacientes 

portadores de Hanseníase; 

Curar 85% dos casos diagnosticados de Hanseníase de 

acordo com os anos da coorte. 

Detectar precocemente os casos novos de Tuberculose 

e Hanseníase; 

Realizar busca ativa de Tuberculose e Hanseníase 2 

vezes ao ano 

Promover ações para redução da incidência de Realizar 01 (uma) palestra/anualmente nas unidades 



     

 
 

 

7 

 

 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ADM: GOVERNO DA CIDADANIA E DO TRABALHO 

 

Tuberculose Pulmonar Positiva; básicas de saúde, comunidades e/ou escolas sobre as 

formas de prevenção da Tuberculose Pulmonar. 

 

Promover o Controle da Diabetes e da Hipertensão. 

 

Ações  Metas  

Promover ações de monitoramento e 
acompanhamento das pessoas portadoras de 

Diabetes e Hipertensão; 

Mobilizar o dia Nacional da Diabetes e Hipertensão; 

Cadastrar e acompanhar 100% dos portadores de 

Diabetes e Hipertensão. 

Ofertar teste de glicemia de controle para os portadores 

de Diabetes; 

Garantir em 100% a realização de glicemia de controle 

para os portadores de Diabetes. 

Monitorar e garantir os medicamentos de controle da 

Diabetes e Hipertensão. 

Garantir os medicamentos de controle para 100% dos 

portadores de Diabetes e Hipertensão, em consonância 

com a esfera federal. 

 

Ampliar, Implementar e Qualificar a Atenção Básica 

 

Ações  Metas  

Avaliar as condições de atendimento e infra-estrutura 

das unidades básicas de saúde; 

Fortalecer instrumento de avaliação (AMQ) em 100% 

das unidades básicas de saúde. 

Aumentar o número de consulta médica nas 

especialidades básicas por habitante/ano; 

Garantir 1,4 consulta médica por habitante/ano 

Aumentar a média anual de visitas domiciliares por 

família; 

Garantir a média de 01 (uma) visita domiciliar por 

família. 

Garantir cobertura de estratégia saúde da família; Garantir a cobertura de 100% na estratégia saúde da 

família. 

Fortalecer o acesso ao CNS – Cartão Nacional do SUS 

para os usuários do sistema. 

Garantir 80% de acesso ao CNS – Cartão Nacional do 

SUS. 

 

Promover Ações de Prevenção das DST/AIDS 

Ações  Metas  

Capacitar os profissionais da saúde em DST/AIDS Capacitar 100% dos profissionais da Estratégia Saúde 

da Família. 

Implementar e assegurar através de referência o serviço 

de sorologia laboratorial para hepatite viral; 

Garantir na PPI o serviço de sorologia laboratorial 

(referência) para hepatite viral. 
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Garantir através de referência o serviço de sorologia 

laboratorial (referência) para HIV. 

Garantir na PPI o serviço de sorologia laboratorial para 

HIV. 

 

Promover a Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente 

 

Ações  Metas  

Implementar ações para redução da mortalidade 

infantil; 

Reduzir para 10/1.000NV a taxa de mortalidade 

infantil. 

Sensibilizar as mães quanto à importância da 

amamentação exclusiva; 

Manter ou aumentar a taxa de aleitamento materno 

exclusivo (90%). 

Ofertar a coleta de material para triagem neonatal 

(teste do pezinho) com aplicação de BCG e Hepatite B 

para recém-nascidos; 

Garantir a triagem neonatal (teste do pezinho) com 

aplicação de BCG e Hepatite B para 95% dos recém-

nascidos. 

Prover condições para garantir a cobertura no esquema 

básico de vacinação de crianças menores de 1 ano; 

Imunizar 95% das crianças menores de 1 ano 

Promover ações de acolhimento aos adolescentes nas 

unidades de saúde da rede municipal; 

Garantir acolhimento ao adolescente em 100% das 

unidades de saúde. 

Promover ações de prevenção à gravidez na 

adolescência; 

Cadastrar e acompanhar 100% dos adolescentes. 

Promover ações de prevenção as DST/AIDS. Capacitar 100% dos profissionais de saúde. 

 

Promover a Atenção Integral à Saúde do Idoso 

Ações  Metas  

Promover ações de acolhimento ao idoso nas unidades 

de saúde do município; 

Garantir acolhimento ao idoso em 100% das unidades 

de saúde. 

Implantar protocolo de atenção ao idoso nas unidades 

básicas de saúde; 

Implantar protocolo de atenção ao idoso em 100% das 

unidades básicas de saúde. 

Acompanhar as pessoas idosas portadoras de 

hipertensão arterial e diabetes cadastrados na rede de 

serviços; 

Garantir acompanhamento e medicamentos para 100% 

dos hipertensos e diabéticos idosos. 

Acompanhar prioritariamente as pessoas portadoras de 

doenças crônicas degenerativas. 

Cadastrar e acompanhar 100% das pessoas portadoras 

de doenças crônicas degenerativas. 
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Ampliar e Implementar as Ações de Atenção Integral a Saúde Bucal 

Ações  Metas  

Garantir a cobertura de saúde bucal; Equiparar o número de equipes de saúde bucal na 

proporção de uma para cada equipe de PSF. 

Prover condições para elaboração e/ou adoção de 

protocolos de acesso em saúde bucal  nas unidades 

básicas de saúde; 

Implantar protocolos de acesso em saúde bucal em 

100% das unidades básicas de saúde. 

Garantir a distribuição de Kit’s de higiene bucal para a 

população assistida com procedimentos preventivos de 

ação coletiva de escovação dental supervisionada; 

Garantir em 5% a distribuição de Kit’s de higiene 

bucal. 

Garantir a realização de primeira consulta odontológica 

programática; 

Garantir 20% de cobertura de primeira consulta 

odontológica programática. 

Prover condições para viabilizar a garantia de ações 

coletivas de escovação dental supervisionada; 

Garantir 5% de cobertura de ação coletiva de 

escovação dental supervisionada. 

Garantir o acesso à medicação flúor tópico para as 

gestantes acompanhadas na Estratégia Saúde da 

Família; 

Garantir o acesso à medicação flúor tópico para 100% 

das gestantes acompanhadas. 

Promover ações e serviços odontológicos para idosos 

acompanhados na Estratégia Saúde da Família, com 

prioridade para os hipertensos, diabéticos e gestantes. 

Garantir ações e serviços odontológicos para no 

mínimo 50% dos idosos. 

 

5 DIRETRIZES  

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

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de 

atenção básica e de atenção especializada; 

 Promoção da atenção integral a saúde da mulher; 

 Promoção de atenção integral a saúde do homem; 

 Promoção à atenção integral a saúde da criança;  

 Promoção à atenção integral a saúde do adulto;  

 Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas, com ênfase 

na dengue, tuberculose, hanseníase e influenza;  

 Atenção integral as pessoas em situação ou risco de violência;  

 Garantia à atenção integral a saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, 

com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção; 

 Garantia de assistência farmacêutica no âmbito dos SUS; 
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6 ÁREA DE ATUAÇÃO E LINHA DE PRIORIDADE 

ÁREA DE ATENÇÃO LINHAS DE PRIORIDADES 

I 

ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE 
 

1. Implantar e implementar a política municipal de 
promoção da saúde em consonância com a política 
nacional. 

2. Promover a atenção integral à saúde da mulher. 

3. Promover o controle da Tuberculose e eliminação da 
Hanseníase. 

4. Promover o controle da Diabete e da Hipertensão. 

5. Ampliar, implementar e qualificar a Atenção Básica. 

6. Promover ações de prevenção das DST/AIDS.  

7. Promover a atenção integral à saúde da criança e do 
adolescente.  

8. Promover a atenção integral à saúde do Idoso. 

9. Ampliar e implementar as ações de atenção integral a 
saúde bucal. 

10. Promover ações de atenção à saúde dos 
trabalhadores. 

II 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

1. Adaptar a Política de Assistência Farmacêutica do 
Município às normas e diretrizes nacionais e estaduais 
vigentes. 

III 
VIGILÂNCIA À SAÚDE 

 

1. Implementar e ampliar as ações de prevenção e 
controle de riscos sanitários, relativos a produtos, 
serviços e meio ambiente. 

2. Implantar e implementar as ações de vigilância 
ambiental para o controle da água para consumo 
humano e meio ambiente. 

3. Prevenir e controlar as doenças imunopreveníveis, 
transmissíveis e os agravos de relevância 
epidemiológica. 

4. Prevenção e controle das zoonoses e agravos 
produzidas por animais e vetores. 

IV 
CONTROLE, AVALIAÇÃO, 

REGULAÇÃO E AUDITORIA 

1. Controlar, avaliar, regular e auditar a assistência à 
saúde.  

V 
GESTÃO EM SAÚDE 

1. Fortalecer a gestão do SUS no Município de São João 

da Fronteira com participação e controle social. 

VI 
FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO EM SAÚDE 
 

1. Prover condições para garantir a alocação de recursos 
financeiros necessários ao custeio e financiamento das 
ações e serviços de saúde. 
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7 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Por ser o Plano Municipal de Saúde um instrumento de planejamento da gestão de trabalho, onde se 

evidencia a intenção de trabalho do gestor de saúde no seu âmbito de atuação, a sua operacionalização será 

realizada mediante a eleição de estratégias, programas e projetos, nos quais serão definidas ações e 

atividades específicas para cada área de atenção. 

Seu acompanhamento e avaliação parciais são de competência seu gestor e coordenadores de 

programas em suas respectivas áreas e/ou setor de atuação, com avaliação periódica do cumprimento das 

metas estabelecidas, como forma de incentivar a execução do trabalho e o processo de análise - ferramenta 

de subsídio da gestão para tomada de decisão, apesar de sabermos que a prática de avaliação ainda caminha a 

passos lentos. 

A avaliação final competirá ao Secretario Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal. O conselho 

Municipal de Saúde atualmente está representando pelos seguintes membros:  

1 – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE  

TITULAR  

Josiniel Meneses de Macedo; 

 SUPLENTE  

Ernando de Araújo Cardoso  

TITULAR  

Ivonaldo Escórcio de Sousa 

SUPLENTE  

Hubyrany Pedrosa Nunes;  

2- REPRESENTANTES DO GOVERNO  

TITULAR  

Benilda Galeno Cardoso 

SUPLENTE  

Antonio Ricardo Cardoso Gomes  
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TITULAR  

 Clademi Mendes de Brito 

SUPLENTE  

Ana Berenice Galeno de Brito  

3- REPRESENTANTES DE PRESTADORES DE SAÚDE  

TITULAR  

Leandro Barros Silva;   

SUPLENTE  

 Tânia Maria da Silva Pereira 

TITULAR  

 Deyvania Cardoso Gomes; 

SUPLENTE  

 Antônia Jovita Maranguape Mendonça 

4- REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DA SAÚDE  

TITULAR  

Antônio Carlos Borges Pereira  

SUPLENTE  

 Maria Silvane de Medeiros Almeida 

TITULAR  

Ivanilde de Oliveira Aires  

SUPLENTE  

Jones Aires de Carvalho  

TITULAR  

 Maria Gorete Fausto da Silva 
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SUPLENTE  

Rita Lina de Jesus Santos Mourão 

TITULAR  

 Sandra Pereira dos Santos; 

SUPLENTE  

 Francisco das Chagas de Lima Silva 

 

 

 
 


