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1. INTRODUÇÃO 

 

 O planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) configura-se como 

responsabilidade dos entes públicos, sendo desenvolvido de forma contínua, articulada, 

integrada e solidária entre as três esferas de governo, de modo a conferir direcionalidade à 

gestão pública da saúde. 

 A Lei 8080/90 e sua regulamentação, instituída no Decreto 7508/2011, estabelecem que o 

planejamento da saúde é ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os 

respectivos Conselhos de Saúde. 

 

 

 O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que, a partir de uma análise situacional, 

reflete as necessidades de saúde da população e apresenta as intenções e os resultados a serem 

buscados no período de quatro anos, expressos em diretrizes, objetivos e metas. Configura-se 

como base para a execução, o acompanhamento, a avaliação e o exercício da gestão do 

sistema de saúde, em cada esfera de governo. 

 Considerando a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que 

consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde, que em seu Artigo nº 96 traz a seguinte redação: 
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Art. 96. O Plano de Saúde, instrumento central de planejamento para definição e 

implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS 

para o período de 4 (quatro) anos, explicita os compromissos do governo para o setor 

saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as 

peculiaridades próprias de cada esfera. (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º) 

 

§ 1º O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o acompanhamento, a 

avaliação da gestão do sistema de saúde e contempla todas as áreas da atenção à saúde, de 

modo a garantir a integralidade dessa atenção. (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 

1º) 

 

§ 2º O Plano de Saúde observará os prazos do PPA, conforme definido nas Leis Orgânicas 

dos entes federados. (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 2º) 

 

§ 3º A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades de saúde da 

população, considerando: (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 3º) 

 

I - análise situacional, orientada, dentre outros, pelos seguintes temas contidos no Mapa da 

Saúde: (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 3º, I) 

a) estrutura do sistema de saúde; (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 3º, I, a) 

b) redes de atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 3º, I, b) 

c) condições sociossanitárias; (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 3º, I, c) 

d) fluxos de acesso; (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 3º, I, d) 

e) recursos financeiros; (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 3º, I, e) 

f) gestão do trabalho e da educação na saúde; e (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, 

§ 3º, I, f) 

g) ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde e gestão. (Origem: PRT MS/GM 

2135/2013, Art. 3º, § 3º, I, g) 

 

II - definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores; e (Origem: PRT MS/GM 

2135/2013, Art. 3º, § 3º, II) 

 

III - o processo de monitoramento e avaliação. (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 

3º, III) 

 

§ 4º Os Planos Estaduais de Saúde deverão ainda explicitar a metodologia de alocação dos 

recursos estaduais e a previsão anual de repasse recursos aos municípios, pactuada pelos 

gestores estaduais e municipais na CIB e aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde. 

(Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 4º) 

 

§ 5º Os Planos Estaduais de Saúde terão como base as metas regionais, resultantes das 

pactuações intermunicipais, com vistas à promoção da equidade interregional. (Origem: 

PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 5º) 

 

§ 6º A transparência e a visibilidade serão também asseguradas mediante incentivo à 

participação popular e à realização de audiências públicas, durante o processo de 

elaboração e discussão do Plano de Saúde. (Origem: PRT MS/GM 2135/2013, Art. 3º, § 6º) 

 

§ 7º O Plano de Saúde deverá considerar as diretrizes definidas pelos Conselhos e 

Conferências de Saúde e deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de 

Saúde respectivo e disponibilizado em meio eletrônico no sistema DigiSUS Gestor/Módulo 

Planejamento - DGMP. (Redação dada pela PRT GMMS n° 750 de 29.04.2019) 

  

 A equipe técnica de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio do Conselho 

Municipal de Saúde, construiu o Plano Municipal de Saúde 2022 - 2025 em consonância com 
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o Decreto 7508/2011, Lei Complementar 141/2012 e a Portaria de Consolidação nº 

1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e com as propostas da Conferência Municipal de 

Saúde de 18 de maio de 2015, o Plano Municipal de Governo 2021-2024, e as diretrizes do 

Plano Nacional de Saúde 2016-2019. 

 

2. ANÁLISE SITUACIONAL 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

    • Ano Base: 2021 

    • Município: Lucas do Rio Verde 

    • Código do IBGE: 5105259 

    • Fundação: 05 de Agosto de 1982 

    • Emancipação: 04 de julho de 1988 

    • Prefeito: Miguel Vaz Ribeiro 

    • Endereço da Prefeitura Municipal: Av. América do Sul, 2500 S, Parque dos Buritis 

    • Fone: (65) 3549-8300 

    • Secretário Municipal de Saúde: Jean Jhoni Machado 

    • Endereço da Secretaria Municipal de Saúde: Av. América do Sul, 2500 S, Parque dos 

Buritis 

    • Fone: (65) 3549-7154 / 7156 

    • E-mail: saude@lucasdorioverde.mt.gov.br 

 

2.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS 

  

 Os primeiros habitantes a aparecerem no cenário do território que hoje se denomina 

Lucas do Rio Verde foram os índios kayabis, que foram transferidos para áreas, 

impostamente, demarcadas para eles. No início do século XX houve a tentativa dos 

seringueiros, na fase da chamada “Primeira Borracha” em Mato Grosso, a colonizar a região. 

E desta tentativa, em que o seringalista, Francisco Lucas de Barros foi pioneiro, que se 

originou o nome do município de Lucas do Rio Verde. 

 A dependência genealógica vem do município de Cuiabá, o qual origiou o município de 

Nossa Senhora da Conceição de Alto Paraguai Diamantino, que mais tarde passaram a ser 

mailto:saude@lucasdorioverde.mt.gov.br
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denominados de municípios de Alto Paraguai e Diamantino. O município de Diamantino deu 

origem ao município de Lucas do Rio Verde.  

 A colonização da região Médio-Norte do estado de Mato Grosso teve início na década de 

70, impulsionada pela ocupação desta região que era conhecida como “vazio demográfico”, e 

foi favorecida pela construção da rodovia federal BR-163. O acampamento do 9º Batalhão de 

Engenharia e Construção, por ocasião da abertura da BR-163, Cuiabá-Santarém, foi o 

primeiro a ser implantado em Lucas do Rio Verde, trazendo o primeiro serviço de 

atendimento médico no local, mas exclusivamente para atender os soldados e funcionários no 

trabalho com a estrada. 

 Em 1976, a Coordenadoria Regional do INCRA em Mato Grosso, iniciou a discriminação 

judicial da Gleba de Lucas do Rio Verde, com um perímetro de mais de 210 mil hectares, 

reconhecendo várias situações constituídas, de simples pioneiros a titulares de domínio 

particular. 

 Em 1980, tornou-se área prioritária para fins de reforma agrária, pelo Decreto Lei n.º 

86.307, devido à necessidade de assentamento de famílias de agricultores sem terra, vindos do 

município de Ronda Alta no Rio Grande do Sul. Iniciou-se um forte fluxo migratório sulista.  

 No dia 24 de agosto de 1981, por meio do Decreto n.º 86.306, houve a desapropriação de 

uma grande área de terra, que serviria  de assentamento. Aproximadamente 600 famílias 

vindas do Rio Grande do Sul foram assentadas na época. Com o aumento do povoado, em 16 

de agosto de 1985, a Lei n.º 4.948 criou o Distrito de Lucas do Rio Verde e, ao mesmo tempo, 

criou-se o Cartório de Registro Civil. 

 No ano de 1986, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

entregou em torno de 188 títulos de propriedades. No ano seguinte, foram mais de 100 títulos. 

Instalou-se a subprefeitura de Lucas do Rio Verde, com jurisdição diamantinense e, por fim, a 

Lei n.º 5.318, de 04 de julho de 1988 criou o município de Lucas do Rio Verde. 

 O município de Lucas do Rio Verde limita-se com os municípios de Nova Mutum (ao 

sul), Tapurah (a oeste) e Sorriso (ao norte e leste), conta com uma área geográfica de 3.927 

Km² (0,43% da área do estado) e está distante 340 km da capital do estado, Cuiabá. 

 Entre 2010 e 2020 houve um incremento populacional de 45% no município, a estimativa 

passou de 46.628 para 67.620 habitantes, com predominância de população masculina (Tabela 

1). 
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Tabela 1. Estimativas populacionais, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, 2010 a 2020. 

 
  

 Lucas do Rio Verde é o 8º município do estado de Mato Grosso na classificação do Índice 

Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 2016 (Figura 1 e 2). O IFDM avalia a oferta 

de serviços como serviços de saúde, emprego e renda e de educação. 

 

Figura 1. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, Lucas do Rio Verde, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Masculino Feminino Total

2010 24582 22046 46628

2011 25602 22990 48592

2012 26627 23930 50557

2013 27688 24912 52600

2014 28818 25952 54770

2015 29991 27032 57023

2016 31111 28051 59162

2017 32202 29050 61252

2018 33332 30079 63411

2019 34437 31097 65534

2020 35529 32091 67620

 Fonte:  IBGE, Estimativas  prel iminares  elaboradas  pelo Minis tério da  Saúde/SVS/DASNT/CGIAE
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Figura 2. Dados de emprego e renda, saúde, educação e IFDM, Lucas do Rio Verde, 2005 a 2016. 

 
  

 

 Com alta tecnologia e elevados índices de produtividade, a agricultura de Lucas do Rio 

Verde desponta como uma das mais eficientes e foi fundamental para rapidamente firmar-se 

entre os mais importantes polos do agronegócio de Mato Grosso e do país. 

 Responsável por 1% de toda produção brasileira de grãos o município agora ingressa de 

vez no seu segundo ciclo econômico. Um processo que evoluiu a partir de 2005, com o início 
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da implantação da Usina Canoa Quebrada – um investimento gerador de mais 28 megawatts 

de energia que entrou em operação no início de 2007 e se consolida com a chegada de 

gigantes da indústria de transformação de alimentos. 

 Com o agronegócio em franca expansão e o impulso dado para a verticalização da 

economia, Lucas do Rio Verde abre caminho para se tornar muito mais que um produtor 

primário altamente tecnificado e modelo de vida comunitária. O incentivo à instalação de 

novas empresas – através da isenção de impostos e da disponibilização de lotes subsidiados 

com toda a infraestrutura necessária – evidencia a preocupação com o desenvolvimento 

sustentável e o equilíbrio social. 

 A agricultura é a base inicial de sustentação de uma economia, ou seja, toda a sustentação 

econômica de um município ou região passa pelo setor agrícola. A partir da agricultura é que 

surgem possíveis investimentos em outros setores, como o setor de serviços e industrial. A 

produção agrícola é a principal mantenedora do sistema econômico regional aonde se 

encontra o município de Lucas do Rio Verde, constitui-se também como a principal alavanca 

que impulsiona o crescimento econômico para o Estado de Mato Grosso. 

 As pequenas áreas de produção constituem-se em locais próximos da cidade, e 

distribuem-se em pequenas chácaras que vivem da exploração comercial do leite e derivados, 

do plantio de hortaliças e frutas e da produção de mel, peixe e outros produtos. A 

comercialização se dá nos mercados e na feira do produtor, essa é realizada duas vezes por 

semana, aonde se mantém uma associação de produtores locais, já que os mesmos não 

conseguem competir com a produção de grãos em larga escala. 

 As médias e grandes áreas de produção especializaram-se em produzir grãos e fibras 

como soja, milho e algodão. Algumas dessas áreas produzem em pequenas escalas feijão, 

arroz, sorgo, milheto e outros produtos como forma de diversificação da produção e 

aproveitando o mercado momentâneo. 

 A soja é considerada o produto de sustentação da balança comercial brasileira, e assim 

indispensável para a manutenção de vários setores, dentre esses, o de óleo vegetal, farelo, 

rações para alimentação animal e para o próprio consumo humano. 

 O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, o Estado do Mato Grosso é o 

maior produtor do país e o município de Lucas do Rio Verde é considerado o 5° maior 

produtor do estado. Assim, a soja é o principal produto agrícola cultivado no município, 

sendo responsável quase que totalmente pela economia local. A soja é considerada o produto 

de sustentação da balança comercial brasileira, e assim indispensável para a manutenção de 
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vários setores, dentre esses, o de óleo vegetal, farelo, rações para alimentação animal e para o 

próprio consumo humano. 

 O município é um dos grandes produtores nacionais de milho segunda safra, 

especializando-se na produção dessa cultura. O milho, além de atuar na cadeia regional de 

produção de grãos, atua também nas cadeias produtivas de suínos e frangos de outros estados 

brasileiros. 

 Essa característica, de certa forma, impulsiona a produção local, que é uma das mais 

importantes para o Estado de Mato Grosso. A agregação de valores através da diversificação 

econômica pode vir a gerar a industrialização do produto no mercado local trazendo geração 

de empregos e renda, impulsionando a economia da cidade, além de contribuir para o 

incremento da geração de imposto para os cofres municipais, sendo importante também para o 

crescimento econômico e para o PIB municipal. 

 Apesar dos riscos e das poucas áreas de produção, o algodão é uma cultura altamente 

competitiva que traz muitos benefícios para o município, principalmente para o setor 

industrial. 

Um fator importante quanto a cultura do algodão é referente a tecnologia. Para cultivar o 

algodão, é necessário um grande investimento em máquinas e insumos, desde o plantio até a 

colheita do produto. Esse talvez seja o principal fator que impede que haja uma produção 

maior e mais áreas cultivadas no município. 

 A cultura do feijão não é voltada à exportação, seu consumo é interno, e por essas 

circunstâncias não é muito cultivado pelos produtores rurais do município, sendo esta, mais 

voltada para a base familiar. 

 Como o feijão, o arroz é pouco explorado no município, apresentando baixos volumes de 

produção e sendo utilizado, na maioria das vezes, como cultura para correção da acidez do 

solo após a abertura de novas áreas para plantio de soja e outros produtos. Porém, a região 

onde Lucas do Rio Verde está inserido apresenta uma grande produção desse produto, tendo o 

município de Sinop (localizado a 150 Km ao norte) como maior produtor da região. A cultura 

do arroz sequeiro é explorada como um diferencial nas pequenas e médias propriedades, e a 

exploração industrial desse produto pode ser feita para a fabricação de ração animal para 

peixes e suínos, substituindo o farelo de milho, e para o consumo humano. 

 A suinocultura é um investimento agregado junto à produção de grãos, podendo ser 

incorporada como uma alternativa rentável para as famílias rurais. O município de Lucas do 

Rio Verde conta com uma atividade potencial, pois gera produção de milho e soja suficientes 
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para a manutenção da cadeia regional, como também para manter as cadeias provenientes de 

outros estados. A suinocultura é um investimento altamente viável devido à rapidez do 

retorno sobre o capital investido, pois essa é uma atividade de curto prazo, isso porque um 

suíno está pronto para o abate com apenas 90 dias.  

 Um dos fatores importantes sobre essa atividade é a parceria que se forma em torno dessa 

produção. Empresas com potencial de investimentos têm nessa atividade sua fonte de 

sustentação bancando o financiamento para as estruturas, rações, matrizes e medicamentos, 

além de treinar a mão-de-obra. 

 Assim os produtores locais e as empresas unem-se em uma espécie de parceria onde há a 

produção e entrega da matéria-prima, o treinamento da mão de obra e comercialização dos 

equipamentos e estruturas físicas e a industrialização e comercialização do produto final. 

Temos ainda como fatores de destaque o clima, a água, a matéria-prima em abundância e a 

mão de obra. 

 Na bovinocultura de corte predomina a raça Nelore, criado em pastagens extensivas. Nos 

últimos anos as pastagens têm sido transformadas em áreas de lavouras restando um rebanho 

pequeno. 

 Diante disso Lucas do Rio Verde vive um processo de transição populacional constante, 

com intenso crescimento populacional, o que exige investimentos em serviços de saúde para 

conseguir desenvolver e ofertar serviços de prevenção e promoção da saúde. 

 

3. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 A Secretaria de Saúde tem como missão desenvolver ações de promoção, prevenção, 

educação permanente, cuidados e recuperação da saúde da comunidade, garantindo acesso aos 

cidadãos sob os princípios legais do Sistema Único de Saúde. 

 A atual Secretária Municipal de Saúde é a servidora Fernanda Heldt Ventura, médica, 

nomeada através da Portaria Municipal de nº 27/2021. 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde hoje é constituída de 404 

servidores efetivos, 153 contratados por Termo de Parceria com OSCIP e 77 contratados por 

Cooperativa. Compete à Secretaria garantir infra-estrutura necessária ao funcionamento de 

todas as Unidades de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos 

suficientes, além de todas as ações de caráter administrativo, gestão financeira e orçamentária, 

contratualizações e processos licitatórios para o conjunto de ações propostas. Selecionar, 
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contratar, capacitar, supervisionar, controlar e remunerar os profissionais que compõem as 

equipes multiprofissionais de Atenção Básica, Média Complexidade, Assistência 

Farmacêutica, Vigilância em Saúde, equipe de Gestão da Secretaria, contratos existentes, 

cumprindo as diretrizes do SUS no cuidar da saúde de forma integral.  

 

a) Secretaria de Saúde: 

 Estrutura que mantém equipe técnica de gestão, dentro da estrutura do Paço Municipal. 

 

b) Atenção Básica 

 O município de Lucas do Rio Verde possui um rede de Atenção Básica com 100% de 

cobertura, composta por 17 Unidades de Saúde. Ainda dentro desta rede, contamos com uma 

equipe de Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, uma equipe 

multiprofissional que compõe o Núcleio de Apoio à Saúde da Família - NASF, o Programa de 

Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade, que atua em 3 Unidades de Saúde. 

 

c) Média e Alta Complexidade 

 As Unidades que compõem a MAC fazem o apoio à rede de saúde municipal, 

promovendo a integralidade dos serviços oferecidos à população. Fazem parte: 01 Laboratório 

Municipal e alguns serviços terceirizados, 01 Centro de Imagens, um Centro de Atendimento 

Multiprofissional – CAM, 01 Unidade de Reabilitação – Fisioterapia, 01 Pronto Atendimento 

Municipal (PAM) para urgências e emergências clínicas e que também é Unidade Sentinela 

para Atendimento de pacientes suspeitos e/ou confirmados para Covid-19, 01 Centro de 

Atendimento Psicossocial  (CAPS I), serviço de saúde móvel e Contrato de Gestão para 

serviços hospitalares. 

 Dentro das particularidades, o município de Lucas do Rio Verde possui um Centro de 

Apoio Psicossocial – I, habilitado desde 2007 e com equipe mínima prevista na Portaria 

336/02. Além do atendimento no espaço CAPS, a equipe multidiscplinar atua no 

matriciamento junto as equipes da Atenção Básica e demais Unidades de Saúde, oferendo 

apoio aos atendimentos em saúde mental. A Rede de Apoio Psicossocial (RAPS), amparada 

pela Portaria ministerial 3088/11, já encontra-se em fase final de discussão no município, de 

modo que a população seja completamente assistida no âmbito da saúde mental. 

 

d) Assistência Farmacêutica 
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 Lucas do Rio Verde possui 01 farmácia municipal centralizada para dispensação de 

medicamentos classificados como componentes básicos, 01 unidade de farmácia satélite 

dentro da estrutura física do PAM, 02 Farmácias Satélites, sendo uma no bairro Téssele 

Junior, anexo ao PSF XI - Tessele , serviço exclusivo para componentes especializados e 

Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF. 

 

e) Vigilância em Saúde 

Possui estrutura única e conjunta com a Central de Regulação, onde abriga as vigilâncias 

epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. 

 

f) Central de Regulação 

 Estrutura centralizada que mantém os serviços de planejamento, supervisão e controle dos 

atendimentos especializados, procedimentos ambulatoriais e hospitalares e exames de um 

modo geral, além setor de serviço social. 

 

3.1 Estrutura da Gestão Municipal 

 

3.1.1. Organograma Gestão 
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3.1.2. Organograma da Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

3.1.3 Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde, possui 425 servidores efetivos 

atuantes nas diversas Unidades de Saúde, dentre eles: Médico, Enfermeiro, Técnico de 

Enfermagem, Odontólogo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate as Endemias, 

Ajudante Administrativo, Auxiliar de Saúde bucal, Técnico em Radiologia, Técnico em 

Saúde Dental, Fiscal de Saneamento, Fiscal VISA, Motorista de Ambulância, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Psicologo, Assistente Social, Bioquímico, Farmacêutico, Médico Residente 

em Saúde da Família, Nutricionista, Técnico em Laboratório, Terapeuta Ocupacional, 

Veterinário e Técnico em Vigilância Sanitária, conforque Figura 3. 
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Figura 3. Quadro de profissionais efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, Lucas do Rio Verde, 2021. 

 
 

Tabela 2 -  Endereços das Unidades de Saúde do Município de Lucas do Rio Verde – MT. 

Unidades de Saúde Endereço Telefone 

SECRETARIA DE 

SAÚDE 

Avenida América Do Sul, 2500-S, Parque Dos 

Buritis 

3549-7154 

PSF I RIO VERDE Avenida Espírito Santo, 400 E, Rio Verde 3548-2377 

PSF II RIO VERDE Rua Sarandi, 400 E. Rio Verde 3548-2378 

PSF III MENINO DEUS Rua Carazinho S/Nº, Menino Deus (Referência 

Rua Da Casa De Pedra) 

3548-2379 

PSF IV CIDADE NOVA Avenida Pará, 5305, Alvorada 

 

3548-2380 

PSF V PIONEIRO Rua Campo Erê esquina com Rua Buriti, 220 E, 

Pioneiro (Antiga Fundação Sesp) 

3548-2381 

PSF VI JARDIM DAS 

PALMEIRAS 

Avenida Goiás esquina com Rua Medianeira, 

S/N, Jardim Das Palmeiras (Atrás Do Cemitério) 

3548-2383 
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PSF VII JARDIM DAS 

PRIMAVERAS 

Avenida Mato Grosso esquina com Avenida 

Angelo Antonio Dal Alba, Jardim das 

Primaveras (em frente à Escola Vinícius de 

Moraes) 

3548-2384 

PSF VIII 

BANDEIRANTES 

Rua das Azaléias, 821 W (esquina com a Rua 

das Zineas), Bandeirantes 

3548-2386 

PSF IX RURAL -Comunidade São Cristovão 

-Comunidade Groslândia 

3548-2387 

3548-2388 

PSF X CERRADO Rua Mangabeira, 1021 S, Cerrado 3548-2389 

PSF XI TESSELE 

JUNIOR 

Rua Amazonita, Quada 39, S/N, Luiz Carlos 

Tessele Junior 

3548-2390 

PSF XII VENEZA Rua Renascença, 1.440- S, Veneza 3548-2392 

PSF XIII PARQUE DAS 

AMÉRICAS 

Avenida das Nações,Quadra 10, Lote 1-2, 

Parque Das Américas 

3548-2313 

PSF XIV JARDIM 

AMAZÔNIA 

Rua Cruz Alta, Quadra 13, Lote 01, Jardim 

Amazônia 

 

PSF XV JAIME SEITI 

FUJI 

Rua Adelino Cosma esquina com João Goulart, 

Quadra 33, Lote 23, S/N, Jaime  Seiti Fuji 

3548 - 2598 

PSF XVI BIEGER Avenida Santa Catarina,  Quadra 03, Lote 01, - 

Bairro Bieger 

3548 - 2515 

PSF XVII VIDA NOVA Avenida Olímpica, Bairro Vida Nova 3549-7171 

CENTRO MUNICIPAL 

DE FISIOTERAPIA E 

REABILITAÇÃO 

Avenida Rio De Janeiro, Rio Verde 3548-2382 

CENTRO DE IMAGENS Avenida Brasil esquina com Rua Catuípe, S/N, 

Rio Verde 

3549-2395 

LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Avenida São Paulo, Rio Verde 3548-2505 

VIGILÂNCIA À SAÚDE Rua Corbélia, 1819 S, Jardim das Palmeiras 3548-2502 

PRONTO 

ATENDIMENTO 

MUNICIPAL 

Avenida Brasil, Cidade Nova 3548-2394 

CAPS Avenida Rio Grande do Sul esquina com Rua 

Corbélia, Alvorada 

3548-2510 

REGULAÇÃO Avenida Mato Grosso, rotatória da Igreja Rosa 

Mistica, Rio Verde 

3548-2500 

FARMÁCIA 

MUNICIPAL 

Rua Catuipe, 1276 E,  Cidade Nova 

 

3548-2504 

ESCOLA DE SAÚDE Rua Catuipe, 1276 E,  Cidade Nova 3548-2304 

CAM Avenida Espirito Santo, 253 S, Jardim das 

Palmeiras 

3548-2577 

 

3.1.4 Conselho Municipal de Saúde 

 Na data de 25/06/1990, através do Decreto Nº. 181/1990, foi criado o Conselho 

Municipal de Saúde, através do Prefeito em exercício Sr. Werner Haroldo Kothrade, no qual 

no seu artigo 1º - “Fica  criado na Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de 
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saúde como órgão colegiado de decisão superior do município, com as finalidades básicas de 

fixar diretrizes e supervisionar as atividades de planejamento e controle da Política Municpal 

de Saúde, integrada à Política Estadual de Saúde.” Atualmente, o presidente do Conselho 

Municipal de Saúde é o senhor João Salvador de Freitas. 

 

3.2  Fundo Municipal de Saúde 

• Lei de criação do Fundo Municipal de Saúde: n.º 128/91 de 15/04/1991; 

• Controlado pelas Secretarias Municipais de Saúde e Finanças. 

• Criação do CNPJ 11386056/0001-42 do Fundo Municipal de Saúde em 2010, através de 

alteração da Lei n° 128/91. 

 

3.3 Consórcio Intermunicipal de Saúde 

• Nome: Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires 

• Municípios que fazem parte: Cláudia, Feliz Natal, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, 

Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Sorriso, 

Tapurah, Vera, União Sul, Ipiranga do Norte, Itanhangá. 

• Microrregião de: Teles Pires; 

• Para organização do modelo de gestão existe uma divisão geográfica: para alguns itens da 

média e alta complexidade – Regiões de Saúde; Para baixa complexidade: em Equipes Saúde 

da Família, Postos de Saúde na área rural. 

 

 3.4 Sistemas de Informação em Saúde 

• SIA/SUS – Sistema de Informação Ambulatorial; 

• SIH/SUS – Sistema de Informação Hospitalar; 

• SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade, digitado na Secretaria Estadual de 

Saúde; 

• SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos; 

• SINAN – Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação; 

• SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica; 

• SISVAN – Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional; 

• PNI – Programa Nacional de Imunização; 

• CADSUS - Cartão SUS; 

• Cartão Único; 
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• SIOPS – Sistema de Informação do Orçamento Público em Saúde; 

• SISHIPERDIA – Sistema de Informação de Hipertensão e Diabetes; 

• SISPRENATAL – Sistema de Informação do Pré Natal; 

• SISFAD – Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue; 

• SISMAL – Sistema de Informação de Malária; 

• SISLOC – Sistema de Informação de Localização (Malária); 

• CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. 

• SISREG – Sistema Nacional de Regulação 

• SARGSUS – Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUS 

• SISPACTO – Sistema de Informação do Pacto pela Saúde 

• SIES – Sistema de Informação de Insumos Estratégicos em Saúde 

• SISCAN – Sistema de Informação de Câncer 

 

3.5. Financiamento  

 

 O financiamento da Atenção Básica deve ser tripartite e com detalhamento apresentado 

pelo Plano Municipal de Saúde garantido nos instrumentos conforme especificado no Plano 

Nacional, Estadual e Municipal de gestão do SUS. No âmbito federal, o montante de recursos 

financeiros destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde compõe o bloco de 

financiamento de Atenção Básica (Bloco AB) e parte do bloco de financiamento de 

investimento e seus recursos deverão ser utilizados para financiamento das ações de Atenção 

Básica. 

 Os repasses dos recursos da AB aos municípios são efetuados em conta aberta 

especificamente para este fim, de acordo com a normatização geral de transferências de 

recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde com o objetivo de facilitar o acompanhamento 

pelos Conselhos de Saúde no âmbito dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. 

 O financiamento federal para as ações de Atenção Básica deverá ser composto por: 

 I - Recursos per capita; que levem em consideração aspectos sociodemográficos e 

epidemiológicos; 

 II - Recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas da 

Atenção Básica, tais como os recursos específicos para os municípios que implantarem, as 

equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de Atenção Básica (eAB), as equipes de Saúde 

Bucal (eSB), de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), dos Núcleos Ampliado de Saúde da 
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Família e Atenção Básica (Nasf-AB), dos Consultórios na Rua (eCR), de Saúde da Família 

Fluviais (eSFF) e Ribeirinhas (eSFR) e Programa Saúde na Escola e Programa Academia da 

Saúde; 

 III - Recursos condicionados à abrangência da oferta de ações e serviços; 

 IV - Recursos condicionados ao desempenho dos serviços de Atenção Básica com 

parâmetros, aplicação e comparabilidade nacional, tal como o Programa de Melhoria de 

Acesso e Qualidade; 

 V - Recursos de investimento; 

 Os critérios de alocação dos recursos da AB deverão se ajustar conforme a 

regulamentação de transferência de recursos federais para o financiamento das ações e 

serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, respeitando especificidades locais, e critério 

definido na LC 141/2012. 

 I - Recurso per capita: O recurso per capita será transferido mensalmente, de forma 

regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e do 

Distrito Federal com base num valor multiplicado pela população do Município. 

 A população de cada município e do Distrito Federal será a população definida pelo 

IBGE e publicada em portaria específica pelo Ministério da Saúde. 

 II - Recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas da 

Atenção Básica 

 1. Equipe de Saúde da Família (eSF): os valores dos incentivos financeiros para as 

equipes de Saúde da Família implantadas serão prioritário e superior, transferidos a cada mês, 

tendo como base o número de equipe de Saúde da Família (eSF) registrados no sistema de 

Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. 

 O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das equipes de Saúde da Família 

será publicado em portaria específica 

 2. Equipe de Atenção Básica (eAB): os valores dos incentivos financeiros para as equipes 

de Atenção Básica (eAB) implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o 

número de equipe de Atenção Básica (eAB) registrados no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. 

 O percentual de financiamento das equipes de Atenção Básica (eAB), será definido pelo 

Ministério da Saúde, a depender da disponibilidade orçamentária e demanda de 

credenciamento. 
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 Equipe de Saúde Bucal (eSB): Os valores dos incentivos financeiros quando as 

equipes de Saúde da Família (eSF) e/ou Atenção Básica (eAB) forem compostas por 

profissionais de Saúde Bucal, serão transferidos a cada mês, o valor correspondente a 

modalidade, tendo como base o número de equipe de Saúde Bucal (eSB) registrados 

no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente no mês 

anterior ao da respectiva competência financeira. 

 O repasse mensal dos recursos para o custeio das Equipes de Saúde Bucal será publicado 

em portaria específica. (texto extraído da Portaria nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017).  

 O financiamento da Atenção Primária à Saúde foi regulamentado pelo Programa Previne 

Brasil, o qual foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo 

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

municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, 

pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. 

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

aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e 

equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos 

profissionais pelas pessoas que assistem. O Previne Brasil equilibra valores financeiros per 

capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) 

e de Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a 

incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento (Programa Saúde na 

Hora), equipes de saúde bucal, informatização (Informatiza APS), equipes de Consultório na 

Rua, equipes que estão como campo de prática para formação de residentes na APS, entre 

outros tantos programas. 

 

4. DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

4.1. Gestão 

 O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é feito pelas três esferas de governo; 

Federal, Estadual e Municipal, conforme determina a Constituição Federal de 1988 e Lei 

Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece as fontes de receita para 

custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde. 

 Cada esfera governamental deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo 

fundo de saúde de acordo com a Emenda Constitucional nº 29, de 2000. As transferências, 
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regulares ou eventuais, da União para Estados, Municípios e Distrito Federal estão 

condicionadas à contrapartida destes níveis de governo, em conformidade com as normas 

legais vigentes (Lei de Diretrizes Orçamentárias e outras), sendo que esses repasses ocorrem 

por meio de transferências fundo a fundo, conforme o seu bloco de aplicação. 

 O município vem investindo recursos financeiros com o objetivo de oferecer saúde de 

qualidade para os munícipes. O percentual de aplicação em ações e serviços de saúde sobre a 

receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais no período de janeiro a 

outubro de 2021 foi de 28.80%, (demonstrativo da receita e despesa departamento de 

contabilidade da Prefeitura Municipal), confirmando que o município cumpre com a 

responsabilidade de aplicação de no mínimo 15% da arrecadação das receitas de impostos em 

saúde. 

 As despesas empenhadas com saúde no ano corrente até o dia 30/11/2021 foram de R$ 

117.930.603,87 ( cento e dezessete milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e três reais e 

oitenta e sete centavos), liquidadas o valor de R$ 102.099.480,23 (cento e dois milhões, 

noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e três centavos) e pagas o montante de 

R$ 101.633.425,00 (cento e um milhões, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e 

cinco reais). 

 

Figura 4. Receitas arrecadadas, Lucas do Rio Verde, 2016 à 30 de novembro de 2021. 

 
Fonte: Sistema contábil, 2021. 
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Figura 5. Despesas liquidadas, Lucas do Rio Verde, 2016 à 30 de novembro de 2021. 

 
Fonte: Sistema contábil, 2021. 

 

4.2. Atenção Primária à Saúde 

 Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de 

práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 

equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 

essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem 

resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o contato 

preferencial dos usuários com os Sistemas de Saúde.  

 Orienta-se pelos princípios da Universalidade, Acessibilidade, Integralidade, Equidade e 

Participação Social; coordenando o cuidado, o vínculo e humanização com o usuário. 

 A  Portaria nº 2436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica - PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e 

operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, estabeleceu as 

diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde - 

RAS.  
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  A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à 

população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 

sanitária. Deve ser a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, 

coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

 A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de 

acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e 

condicionantes de saúde. A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para 

expansão e consolidação da Atenção Básica. 

 A PNAB recomenda que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com 

carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 

meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população. A população adscrita por equipe 

de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) deverá ser de 2.000 a 3.500 pessoas, 

localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica. 

 A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à 

reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada 

como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer 

uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e 

impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante 

relação custo-efetividade. Deve ser composta no mínimo por médico, preferencialmente da 

especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista 

em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde 

(ACS). Pode fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais 

de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e 

auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

 O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, 

critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. 

Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se 

a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS. 

 Atualmente a equipe de trabalho nas Unidades de Saúde da Atenção Básica é composta 

por: 
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 27 médicos; 

 21 enfermeiros; 

 18 dentistas; 

 17 auxiliares de saúde bucal; 

 02 técnicos de saúde bucal; 

 53 técnicos de enfermagem; 

 107 ACS; 

 17 administrativos. 

 Hoje o município é contemplado com o Programa de Residencia Médica com 11 médicos 

residentes, 03 médicos preceptores e 01 médico coordenador. 

 Contamos com três equipes de apoio para as equipes de Atenção Básica que integram o 

Núcleo de Atenção a Saúde da Família (NASF), composta por fisioterapeuta, psicólogo, 

assistente social, nutricionista e pediatra. Desenvolvem ações integradas as equipes de saúde, 

principalmente atendimentos em grupos, individuais e visitas domiciliares. 

  

Tabela 3.  Unidades Básicas de Saúde de Lucas do Rio Verde por data de habilitação. 

NOME DA UBS DATA HABILITAÇÃO CNES Nº ESF Nº ESB 

PSF I Rio Verde 02/01/1999 2533693 1 1 

PSF II Rio Verde 31/05/2000 2533707 1 1 

PSF III Menino Deus 30/06/2000 2533642 1 1 

PSF IV Cidade Nova 31/05/2001 2398397 1 1 

PSF V Pioneiro 30/06/2000 2767570 1 0 

PSF VI Jardim das Palmeiras 30/11/2003 2767562 1 1 

PSF VII Jardim das Primaveras 31/05/2006 3920615 1 1 ( mod. II) 

PSF VIII Bandeirantes 13/05/2007 5414873 1 1 (mod. II) 

PSF IX Rural 14/08/2008 2533723 1 1 

PSF X Cerrado 01/06/2009 6265065 1 1 

PSF XI Tessele Junior 01/02/2012 6938019 1 1 

PSF XII Veneza 03/12/2012 7153090 1 1 

PSF XIII Parque das Americas 17/01/2014 7413874 1 1 

PSF XIV Jardim Amazônia 31/07/2017 9283943 1 1 

PSF XV Jaime Seiti Fuji 22/08/2016 9047751 1 1 

PSF XVI Bieger 22/08/2016 9047794 1 1 

PSF XVII Vida Nova 20/07/2021 0458198 1(mod. II) 1  
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Figura 3. Relatório de consultas realizadas na Atenção Básica, Lucas do Rio Verde, 2015 à 2021. 

 
Fonte: MV, dados coletados até 11/11/2021, sujeito a alteração. 

 

4.3. Média e Alta Complexidade 

 É composto pelas Unidades de Saúde e de serviços que englobam a média complexidade, 

tais como:  

 Centro de Atendimento Multiprofissional (CAM) com mais de 20 especialidades 

médicas, 02 fonoaudiólogas, 03 psicólogas, 01 nutricionistas, entre servidores 

concursados e prestadores de serviço;  

 Pronto Atendimento Municipal (PAM) com equipe multiprofissional atendendo 18 

horas diárias (06h00 à 00h00); 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I);  

 Unidade de Reabilitação e Fisioterapia;  

 Centro de Imagem Municipal, realizando exames de Radiodiagnóstico e 

Ultrassonografia;  

 Laboratório de Análises Clínicas realizando exames de baixa e média complexidades; 

 Laboratório de Citologia;  

 Central de Regulação;  

 Agência Transfusional, anexa a um hospital privado credenciado ao SUS (Hospital 

São Lucas - HSL). 

 Unidade de Saúde Móvel. 

 

4.4. Vigilância em Saúde 



 

27 
 

 Vigilância é a observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças 

mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e 

mortalidade, assim como de outros dados relevantes, e a regular disseminação dessas 

informações a todos os que necessitam conhecê-la. 

 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. São as ações de vigilância, promoção, prevenção e controle 

de doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de 

conhecimentos e técnicas.  

 O conceito de vigilância em saúde inclui: a vigilância epidemiológica e o controle das 

doenças transmissíveis com a Rede de Frio; a vigilância das doenças e agravos não 

transmissíveis, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a 

vigilância sanitária. 

 

4.5. Assistência Farmacêutica Municipal 

 A organização é a base fundamental de sustentabilidade de qualquer serviço, atividade ou 

sistema de produção de trabalho. Está diretamente relacionada com a funcionalidade dos 

serviços, tendo por objetivo o gerenciamento eficiente e eficaz. Serviço organizado gera 

resolutividade, otimiza tempo e recursos, além de refletir positivamente na credibilidade do 

serviço, favorecendo a todos os envolvidos no processo. (BRASIL, 2006) 

 A Assistência Farmacêutica Municipal, assim como preconiza a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica, tem como instrumento norteador das atividades o ciclo de AF, para 

que os procedimentos adotados assegurem a qualidade, uniformidade e reprodutibilidade. 

Estes são executados através de estratégias que possam ofertar um atendimento adequado e 

que responda as expectativas dos usuários, assegurando o fornecimento de produtos de 

qualidade, e de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde. 

 O Ciclo de Assistência Farmacêutica é um sistema constituído pelas etapas de seleção, 

programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos com 

suas interfaces nas ações de atenção à saúde. Seu objetivo principal é apoiar as ações de saúde 

promovendo o acesso da população aos medicamentos e seu uso racional (BRASIL, 2001) 
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 Todas as etapas do ciclo foram aperfeiçoadas à medida que os profissionais e a gestão 

passam a sentirem-se pertencentes e sujeitos determinantes para que os objetivos do processo 

de trabalho sejam alcançados. A adoção de um enfoque sistêmico para a organização da 

Assistência Farmacêutica caracteriza-se como uma estratégia que procura superar a 

fragmentação inerente à área, valorizando a articulação entre as diversas partes que compõe 

um todo (o sistema), estabelecendo fluxos na construção de um conjunto articulado, que 

influência e é influenciado pelos seus componentes. 

 O Primeiro passo foi padronizar a lista de medicamentos ofertados, com auxílio dos 

profissionais envolvidos, médicos, enfermeiros, odontólogos e farmacêuticos, baseando-se 

sempre na lista pactuada pela CIB estadual, protocolos clínicos existentes e perfil 

epidemiológico do município, estruturando assim, já no ano de 2006, a REMUME – Relação 

Municipal de Medicamentos. A lista passa a ser discutida semestralmente ou sempre que 

houver necessidade. A padronização de 2006 contava com 77 itens e hoje na padronização 

atualizada em maio de 2021, constam 187itens distribuídos entre antibióticos, anti-

hipertensivos, hipoglicemiantes, antiparasitários, analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios 

e outros. 

 Em 2007 propõe-se a criação de Comissão de Farmácia e Terapêutica, que recebe total 

apoio da gestão e profissionais de saúde, bem como do setor jurídico da prefeitura. Assim, 

com Decreto nº. 1707 de 07 de novembro de 2007 institui a Comissão Especial de Farmácia e 

Terapêutica (CEFT) que assume funções deliberativas e consultivas e a Portaria nº. 442 de 07 

de novembro de 2007 que nomeia os profissionais integrantes da CEFT e a Comissão de 

avaliação de Processos de solicitação de medicamentos. Portarias e decretos que vem 

sofrendo atualizações conforme necessidade. 

 Dentre as várias ações desta comissão, destaca-se a elaboração e revisão da REMUME, 

padronizada e disponibilizada para as unidades de saúde, também auxilia a gestão nas 

questões referentes ao ciclo de assistência farmacêutica, contribuindo nos processos de 

seleção, programação, aquisição, armazenamento e dispensação. 

 Com a instituição da CEFT, avanços ocorrem como o decreto 1017 de 16 de novembro de 

2007 que institui o elenco de medicamentos a aprova regulamento dos procedimentos de 

aquisição e dispensação de medicamentos especiais para tratamento ambulatorial de 

patologias que exigem terapêutica especial no âmbito da Saúde pública Municipal, ofertando 

oito medicamentos e 02 complementos alimentares. Substituída pelo Decreto nº. 5310 de 
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fevereiro de 2021 que com avaliação técnica e crescente qualificação dos serviços, passa a 

ofertar 13 fórmulas para complementação alimentar, associadas a necessidades patológicas..  

 Também, elaborada em junho de 2010 a Instrução Normativa nº. 30/2010 que disciplina a 

prescrição e estabelece outras normas gerais na Assistência Farmacêutica, vem sendo 

atualizada anualmente para que a legislação vigente seja seguida dando segurança e respaldo 

aos prescritores, dispensadores e gestor. A última atualização ocorre no ano de 2021. 

 A assistência farmacêutica municipal vem, nesses anos, agregando parcerias, primeiro a 

gestão, depois os profissionais, controle interno e também o departamento de compras e 

licitações, que é peça fundamental no processo de aquisição.  

 Em fevereiro de 2010, Farmácia Municipal é inaugurada no intuito de qualificar a 

assistência farmacêutica e racionalizar o uso de medicamentos, efetivando a Atenção 

Farmacêutica ao usuário. A Farmácia contava com a responsabilidade técnica de 01 

profissional farmacêutico e 02 técnicos administrativos, além da central de abastecimento 

farmacêutico, com estrutura física renovada para adequar-se as normas técnicas vigentes de 

armazenamento, com suporte de 02 técnicos administrativos e 01 profissional farmacêutico. 

Em 15 de março de 2013 inaugura-se também a Farmácia Satélite I, que atende anexa ao 

centro de saúde, dando apoio aos serviços ambulatoriais, em 17 de dezembro de 2020 é 

inaugurada a Farmácia Satélite II, situada no Parque das Américas, para atender os bairros 

Cerrado, Jardim das Palmeiras, Jaime Seiti Fuji, Jardim Amazonas, Parque das Américas e 

Veneza. Em janeiro de 2021 passa a funcionar anexo ao PSF XI - Tessele Junior, a farmácia 

Satélite III.  

 Os recursos humanos do complexo da Assistência Farmacêutica Municipal é composto 

hoje por 05 farmacêuticos, 16 administrativos, 03 plantonistas, demonstrando considerável 

avanço na gestão dos serviços, como demonstra o quadro abaixo. 

 O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de 

governo, com o mínimo previsto através do Incentivo à Assistência Farmacêutica na atenção 

Básica (IAFB), conforme a Portaria GM nº. 3237/2007 de 24 de dezembro de 2007, 

substituída pela Portaria nº 1.555/GM/MS, de 30 de julho de 2013 e atualizada pela Portaria 

Nº 2.001, de 3 de agosto de 2017. 

O município demonstra aplicação correta da contrapartida que lhe cabe, superando o valor 

mínimo preconizado por legislação LC141/2012. 
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Tabela 3. Financiamento da Assistência Farmacêutica/ Esferas de governo conforme Portaria GM nº. 

3237/2007. 

GRUPOS DE 

MEDICAMENTOS 

  

MUNICÍPIO ESTADO UNIÃO 

R$/HAB 

/ANO 

TOTAL 

R$/ANO 

R$/HAB 

/ANO 

TOTAL 

R$/ANO 

R$/HAB 

/ANO 

TOTAL 

R$/ANO 

COMPONENTE BASICO 2,36 182.839,92 2,36 182.839,92 5,58 386.650,56 

TOTAL  2,36 182.839,92 2,36 182.839,92 5,58 386.650,56 

Fonte: Secretaria de Finanças/ Lucas do Rio Verde/2021. 

 

 As despesas com saúdes financiadas com recursos próprios ultrapassam os 15% previstos 

pela EC 29/2000 (Tabela 01) e segundo o SIOPS, o gasto com medicamento, reflete e 

incentiva o processo de organização do departamento de Assistência Farmacêutica, pois relata 

uma diminuição significativa dos gastos desde sua implantação, como demonstra os quadros 

abaixo: 

 

Tabela 4. Percentual de Gastos do Recurso Próprio Municipal com Saúde em Lucas do Rio Verde de 2002 

a 2009. 

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

% mínimo a aplicar 15 15 15 15 15 15 

% aplicado 33,50 31,21 30,21 28,82 25,85** 23,55* 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças/ SIOPS/20016-2021. 

*Valor referência bimestral. 

** Valor SIOPS 5º bimestre/2020. 

 

Tabela 5. Demonstrativo de despesas com medicamento/habitante (R$ e %) em relação a despesas com 

saúde/habitante (R$) 2004-2009. 

 DESPESAS/ANO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Despesas com saúde por 

habitante (R$) 

935,35 994,41 1.179,78 1.251,74 1.15,78 SEM INFORMAÇÃO 

SIOP.S 

Despesas com 

medicamentos por 

habitante (R$) 

2,899 3,082 2,123 2,253 1,625 SEM INFORMAÇÃO 

SIOPS. 

Despesas com 

medicamentos por 

habitante (%) 

0,31% 2,60% 0,18% 0,18% 0,16 SEM INFORMAÇÃO 

SIOPS. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde/SIOPS/2016-2021 

*Valor referência anual. 

** Valor SIOPS 5º bimestre/2020. 

 

 Atualmente, a Assistência Farmacêutica é composta por: 

  1) Gerência e Logística - com a Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF que 

executa os serviços de programação, aquisição, armazenamento e logística de distribuição de 

medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, laboratoriais e de imagem;  
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 2) Gerência do Componente Básico – referente a assistência às Unidades de Atenção 

Básica, com a Farmácia Municipal prestando serviços de dispensação de medicamentos, 

orientações e acompanhamento de pacientes dos Programas Estratégicos do Ministério da 

Saúde e a Comissão Especial de Farmacologia e Terapêutica – CEFT atuando em caráter 

consultivo e deliberativo, com a finalidade de assessorar o Gestor e Equipe de Saúde na 

Elaboração de REMUME, avaliação de processos de Componente Especializado Municipal, 

solicitações judiciais e avaliação de processo para dispensação de materiais médicos para 

pacientes com necessidades especiais. 

 3) Gerência do Componente Especializado, assistência às unidades de média e alta 

complexidade com a Farmácia Satélite I que funciona como farmácia ambulatorial, prestando 

serviço de distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares junto ao serviço de 

urgência e emergência do Pronto Atendimento Municipal. Também, assistência aos pacientes 

que necessitam medicamentos do Componente Especializado Estadual e Federal, através da 

intermediação junto a Farmácia de Alto Custo prestando, com dispensação de medicamentos, 

orientações e acompanhamento de processos.  

 Os Recursos Humanos do complexo da Assistência Farmacêutica Municipal conta hoje 

com 05 farmacêuticos, 11 administrativos, 04 plantonistas, demonstrando considerável 

avanço na gestão dos serviços, como demonstra o quadro abaixo. 

 

Figura 4. Recursos humanos da Assistência Farmacêutica, Lucas do Rio Verde, 2005 à 2021. 

  

 Considerando o horário de atendimento, a Farmácia Municipal trabalha com mesmo 

horário das Unidades de Saúde, atendendo a população das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 

17:00, de segunda-feira a sexta-feira. 
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 A Farmácia Satélite II – Parque das Américas, atende no horário comercial, 07:00 às 

11:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda-feira a sexta-feira. 

 Já a Farmácia Satélite III – Tessele Júnior, além do horário normal 07:00 às 11:00 e das 

13:00 às 17:00, também em regime de horário estendido, atende  no período 18:00 às 20:00 de 

segunda a sexta-feira e finais de semana e feriado no regime de plantão, das 14:00 às 20:00. 

 A Farmácia Satelite I – anexo ao PAM – Pronto Atendimento Municipal, atende todos os 

dias, de segunda-feira a domingo, no horário de 06:00 às 00:00, inclusive feriados. 

 O complexo possui controle de estoque informatizado, com controle de lote e validade. A 

lista de medicamentos dispensados é padronizada, totalizando 187 itens na REMUME – 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. A Relação de Medicamentos Essenciais é 

revisada anualmente com participação ativa da CEFT – Comissão Especial de Farmácia e 

Terapêutica, avaliando o perfil epidemiológico do município para qualificar a Assistência 

Farmacêutica e atender de forma segura e racional o cidadão Luverdense. 

 A Comissão Especial de Farmacologia e Terapêutica, composta por 03 médicos, 01 

enfermeiro, 01 farmacêutico, 01 assistente social, 01 nutricionista e 01 dentista, que 

participam na análise de cumprimento de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, 

elaboração e revisão da REMUME, análise, respostas e cumprimento de mandados judiciais.  

 A Assistência Farmacêutica em parceria com a Secretaria de Gestão e também com o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde executa processos licitatórios para aquisição de 

medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, laboratoriais e de imagem, 

trabalhando continuamente com a busca de insumos seguros, de qualidade e viáveis 

economicamente.  

 A Assistência Farmacêutica vem de um processo de construção contínua. A série 

histórica demonstra evolução do número de itens ofertados aos prescritores para auxiliar na 

terapêutica aplicada aos pacientes (Gráfico I), onde a padronização de 2005 contava com 67 

itens e hoje na padronização atualizada em fevereiro de 2021 constam 187 itens distribuídos 

entre antibióticos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, antiparasitários, analgésicos, 

antitérmicos, anti-inflamatórios e outros. 
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Figura 5. Quantidade de itens ofertados pela Assistência Farmacêutica, Lucas do Rio Verde, 2005 à 2021. 

 

 Com um processo de construção sólido e baseado na necessidade local,  legislação 

vigente e importante apoio de todos os departamentos da gestão municipal, a Assistência 

Farmacêutica Municipal atualmente ocupa posição privilegiada na gestão, vista como 

instrumento de integração entre setores diversos da Secretaria Municipal de Saúde e a 

Prefeitura Municipal como um todo, além de ser destaque positivo nas ações de controle e 

aplicação dos recursos públicos. 

 As ações referentes ao ciclo da Assistência Farmacêutica demonstram efetivamente a 

integralidade, resultando em maior interação com o usuário, visando uma farmacoterapia 

racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da 

qualidade de vida. 

 No processo de evolução, a Assistência Farmacêutica, organizada nos processos de 

controle de medicamentos, busca a qualificação na Atenção farmacêutica prestada, 

observando a necessidade de maior integração dos técnicos da área com o usuário.  

 No intuito de aprimorar essa interação técnico – usuário, foca-se na capacitação de 

farmacêuticos para implantação de Farmácia Clínica, transformando o profissional 

farmacêutico participativo e presente no processo de avaliação de eficácia terapêutica 

prescrita tornando a Assistência Farmacêutica presente em todas as unidades de saúde. 

 

4.6 Assistência Hospitalar 

 A Fundação Luverdense de Saúde – Hospital São Lucas, localizado na Avenida Brasil, 

120 E, é uma entidade jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia 
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administrativa, financeira e técnica, com duração indeterminada e regida pelo ordenamento 

jurídico e pelo Estatuto.  

 Em 07 de março de 2014, através da Portaria nº 165/MS, a Fundação Luverdense de 

Saúde recebeu a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(CEBAS), na área de Saúde. A Fundação, através do Hospital São Lucas, tem em sua missão 

“Ser um Hospital de referência para prevenção, diagnóstico, terapêutica e reabilitação da 

saúde, através de equipe multiprofissional, proporcionando conforto, bem-estar, credibilidade 

e segurança aos clientes internos e externos”. 

 A Fundação Luverdense de Saúde, mantenedora do Hospital São Lucas, se configura 

como único hospital do município de Lucas do Rio Verde, com 66 leitos SUS (fonte CNES), 

oferecendo serviços de referência, de cirurgia geral, de urgência/emergência, exames de 

auxílio diagnóstico, internação e maternidade, para atender toda população. 

 O Hospital São Lucas oferece: 

 Ambulatório: consultas médicas, pequenos procedimentos, atendimentos de urgências 

e emergências; 

 Auxilio diagnóstico: mamografias, endoscopia digestiva alta, ultrassonografias, 

eletrocardiogramas, colonoscopias, raio X, cardiotocografias e patologia clínica; 

 Cirurgias: ginecologia e obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, 

urologia e cirurgia geral; 

 Especialidades médicas: clínica médica, cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, 

anestesiologia, pediatria, gastrenterologias, ortopedia, oftalmologia, 

otorrinolaringologia, urologia, cardiologia, medicina interna e medicina de urgência; 

 Tratamento clínico: internações gerais, unidades de isolamento, obstetrícia e berçário. 

 

5. INDICADORES DE SAÚDE 

 

Tabela 6. Agravos em saúde, Lucas do Rio Verde, 2015 à 2021. 

AGRAVOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LEPTOSPIROSE 0 0 2 7 2 0 0 

TÉTANO ACIDENTAL 0 0 1 1 0 0 0 

COQUELUCHE 0 0 0 3 1 0 0 

SÍFILIS EM ADULTO (EXCLUÍDA FORMA 

PRIMÁRIA) 

53 36 38 10 41 9 52 

SÍFILIS CONGÊNITA 16 12 12 8 5 4 1 

 



 

35 
 

SÍFILIS EM GESTANTE 24 9 25 33 25 40 31 

SÍFILIS NÃO ESPECIFICADA 1 0 41 82 6 25 10 

HERPES GENITAL 5 6 0 2 2 0 0 

OUTRAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO 

PREDOMINANTEMENTE SEXUAL, NÃO 

CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE 

0 0 0 0 0 0 10 

FEBRE CHICUNGUNYA  2 53 8 24 11 16 1 

HANTAVIROSE 2 0 2 5 0 0 0 

HEPATITES VIRAIS 61 33 41 52 43 20 16 

PARACOCCIDIOIDOMICOSE 0 0 0 0 0 0 0 

ESQUISTOSSOMOSE 3 0 0 0 0 0 1 

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 

AMERICANA 

34 53 36 23 20 16 7 

LEISHMANIOSE VISCERAL 0 0 1 0 0 0 0 

MENINGITE 1 2 1 4 1 1 0 

OUTROS TRANSTORNOS DA URETRA 0 0 0 0 0 0 0 

SÍNDROME DA ÚLCERA GENITAL 

(EXCLUÍDA HERPES GENITAL) 

4 0 0 1 1 0 0 

SÍNDROME DO CORRIMENTO CERVICAL 

EM MULHERES 

203 103 123 80 30 5 17 

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRE 0 0 0 0 0 0 0 

ULCERAÇÃO E INFLAMAÇÃO 

VULVOVAGINAIS EM DOENÇAS 

CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE 

0 0 0 0 0 0 0 

TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 1 0 0 0 1 0 0 

TUBERCULOSE 9 15 29 21 19 14 19 

ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 35 29 54 62 49 37 15 

CRIANÇA EXPOSTA HIV 6 0 7 0 6 1 2 

INTOXICAÇÃO EXÓGENA 6 11 14 13 85 29 15 

GESTANTE HIV 5 1 3 2 4 1 2 

CÓLERA 0 0 0 0 0 0 0 

DIFTERIA 0 0 0 0 0 0 0 

RAIVA 0 0 0 1 0 0 0 

FEBRE AMARELA 0 0 0 13 4 0 0 

DOENÇA DE CHAGAS 2 1 4 0 0 1 0 

DOENÇA EXANTEMÁTICA 1 0 0 0 3 3 0 

HIV/AIDS 19 26 87 68 65 41 52 

ROTAVÍRUS 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), ano 2021 (até 15/10/2021). 

 

Tabela 7. Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-natais, Lucas do Rio Verde, 2013 à 

2021. 

Consultas de pré-

natal 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1-3 consultas 21 16 25 41 34 18 12 11 22 

4-6 consultas 111 144 149 217 182 226 283 24 144 

>7 consultas 1072 1061 1121 937 1103 1129 1038 791 1017 

Total Nascidos Vivos 1204 1121 1295 1192 1323 1382 1385 1386 1319 

Fonte: SINASC; DATASUS. Ministério da Saúde. 
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Tabela 8. Número absoluto de mortalidade fetal e infantil, Lucas do Rio Verde, 2013 à 2021. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Óbito infantil 19 - 10 16 19 18 17 21 18 

Total 30 - 32 32      

Fonte: SINASC e DATASUS, dados até 31/08/2021, sujeito a alteração. 

 

 As mortes em menores de 1 ano tem causas variáveis, principalmente, prematuridade e 

mal formação. É preocupante o índice de mortalidade em menores de 1 ano, que está 

diretamente influenciado pela qualidade no pré-natal e assistência a criança. No ano de 2020 

observamos um aumento deste valor no município de Lucas do Rio Verde, alcançando um 

índice de 21 óbitos em menores de 1 ano no município. Os esforços para melhorar a 

assistência pré-natal, no parto e puerpério é pauta constante da Secretaria Municipal de Saúde, 

que elenca como prioritário a temática. 

 

Tabela 9. Mortalidade materna, Lucas do Rio Verde, 2013 à 2021. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Óbito Materno  0 1 1 1 3 0 1 2 0 
Fonte: SINASC e DATASUS. 

 

 

Tabela 10. Doenças de notificação compulsória, Lucas do Rio Verde, 2013 à 2021. 

Doença de 

Notificação 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hepatite Virais A,B e 

C 
349 54 61 16 41 52 43 20 16 

Intoxicações exógena 2 16 6 10 14 13 85 29 15 

Dengue 1003 134 765 826 124 127 516 1736 177 

Leishmaniose 

Tegumentar 

Americana 

24 17 34 53 36 23 20 16 7 

Malária 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Meningite 01 04 01 02 1 4 1 1 1 

Sífilis gestantes 9 17 24 8 25 33 25 40 31 

Tétano Acidental 3 1 0 0 1 1 0 0 0 

Tuberculose 8 13 9 15 29 21 19 14 19 

Varicela 204 47 71 76 0 0 1 0 0 

Hanseníase 22 41 62 135 112 98 96 37 47 

HIV/AIDS 1 6 19 20 87 68 65 41 52 

Total 1627 350 1052 1162 469 440 871 1934 365 

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Notificação de Agravos), SIVEP Malária e DATASUS 

 

  Na Tabela 11 é possível verificar uma considerável queda no número de casos de sífilis 

congênita em menores de 1 ano, residentes de Lucas do Rio Verde, principalmente a partir de 

2018.   
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Tabela 11. Casos de sífilis congênita em menores de 1 ano, Lucas do Rio Verde, 2013 à 2021. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Número casos de 

sífilis congênita 
8 12 16 12 11 7 5 7 1 

Fonte: SINAN e DATASUS, dados até 31/08/2021, sujeito a alteração. 

 

 Numa análise do adoecimento e internações, avaliando o ano de 2020, verifica-se que a 

maior causa de internações em Lucas do Rio Verde foi em decorrência de gravidez, parto e 

puerpério, com 950 casos, em segundo lugar aparecem as internações em decorrência de 

lesão, envenenamento e outras causas externas, com 752 casos, e em terceiro estão as 

internações por doenças do aparelho circulatório. É possível verificar um aumento nas 

internações por doenças hemáticas e endócrinas (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária, Lucas do Rio Verde, 2020. 

Capítulo CID-10 
< 1 

ano 

1 a 4 

anos 

5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

15 a 19 

anos 

20 a 29 

anos 

30 a 39 

anos 

40 a 49 

anos 

50 a 59 

anos 

>60 

anos 
Total 

I.   Algumas 

doenças 

infecciosas e 

parasitárias 

8 12 7 6 8 39 63 55 67 148 413 

II.  Neoplasias 

(tumores) 
3 3 3 2 2 25 23 44 24 36 165 

III. Doenças 

sangue órgãos 

hemat e transt 

imunitár 

1 3 - 2 - 8 6 2 3 13 38 

IV.  Doenças 

endócrinas 

nutricionais e 

metabólicas 

1 2 1 3 2 2 4 4 6 13 38 

V.   Transtornos 

mentais e 

comportamentais 

- - - 1 6 12 11 7 5 0 42 

VI.  Doenças do 

sistema nervoso 
3 7 6 1 4 7 5 14 9 10 66 

VII. Doenças do 

olho e anexos 
- - - - - - - - - 1 1 

VIII.Doenças do 

ouvido e da 

apófise mastóide 

- - - - - - - 1 - 0 1 

IX.  Doenças do 

aparelho 

circulatório 

- - - - 8 29 99 161 172 207 676 

X.   Doenças do 

aparelho 

respiratório 

18 44 24 13 6 21 24 16 30 62 258 

XI.  Doenças do 

aparelho 

digestivo 

5 16 18 29 9 69 110 81 66 69 472 

XII. Doenças da 

pele e do tecido 

subcutâneo 

3 7 2 - 5 10 7 5 7 21 67 

XIII.Doenças 

sist 

osteomuscular e 

tec conjuntivo 

- 2 - - 1 11 19 15 6 5 59 
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XIV. Doenças do 

aparelho 

geniturinário 

2 10 17 15 12 32 48 56 52 43 287 

XV.  Gravidez 

parto e puerpério 
- - - 6 172 488 260 23 1 0 950 

XVI. Algumas 

afec originadas 

no período 

perinatal 

92 - - - 1 1 - - - 0 94 

XVII.Malf cong 

deformid e 

anomalias 

cromossômicas 

2 6 - 1 2 1 - 1 1 1 15 

XVIII.Sint sinais 

e achad anorm 

ex clín e laborat 

- - - 1 - 10 7 6 7 3 34 

XIX. Lesões 

enven e alg out 

conseq causas 

externas 

6 22 38 17 29 166 193 135 73 73 752 

XXI. Contatos 

com serviços de 

saúde 

1 6 15 5 4 24 35 20 11 5 126 

Total 145 140 131 102 271 955 914 646 540 710 4554 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

 A principal causa de óbitos é por causas externos em Lucas do Rio Verde (279 óbitos), 

nos últimos cinco anos, seguida por doenças do aparelho circulatório (174 óbitos) e por 

neoplasias (173 óbitos), podendo ser visualizado na Tabela 13. Pode-se relacionar as doenças 

por causas externas, devido a população relacionada ser economicamente mais ativa e 

consequentemente mais susceptível. 

 

Tabela 13.  Mortalidade geral por local de residência, Lucas do Rio Verde, 2015 a 2019. 
Capítulo CID-10 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5 14 12 5 13 49 

II.  Neoplasias (tumores) 25 30 34 48 36 173 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt 

imunitár 

- - 1 - 1 2 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 

6 6 8 6 6 32 

V.   Transtornos mentais e comportamentais - - 1 - - 1 

VI.  Doenças do sistema nervoso 2 3 4 4 1 14 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 34 31 28 35 46 174 

X.   Doenças do aparelho respiratório 11 19 18 13 23 84 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 11 8 9 13 11 52 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - - - 2 - 2 

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

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 4 2 8 6 9 29 

XV.  Gravidez parto e puerpério 1 2 3 - 1 7 

XVI. Algumas afec originadas no período 

perinatal 

7 11 12 11 10 51 
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XVII.Malf cong deformid e anomalias 

cromossômicas 

2 6 2 7 5 22 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 19 13 23 23 24 102 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 46 51 52 64 66 279 

Total 173 196 215 238 252 1074 



 

 

6. PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2015 

EIXO I – GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA 

a) Participação Social 

ENTE PROPOSTAS 

Município 1.Garantir o cumprimento das propostas da Conferência anterior não realizadas. 

Município 2.Mobilizar a população (por meio de igrejas, escolas, etc), para sua inserção nas ações, assuntos que 

beneficie sua participação no SUS. 

Município 3.Divulgar informações sobre trabalhos a serem realizados junto à população para que a comunidade 

sinta preparada e estimulada a participar dessas ações. 

Município/Estado/União 4.Implantar a politica de gestão de pessoas, com cooperação técnica do Estado e União. 

EIXO I – GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA 

b) Valorização do Trabalhador e da Educação em Saúde 

ENTE PROPOSTAS 

Município 1. Incentivar educação permanente desburocratizada aos servidores. 

Município/Estado/União 2. Planejar e priorizar, a continuidade das campanhas voltadas ao cuidado da criança por meio de equipe 

intersetorial que possibilite conhecimento da realidade atual e integral da criança. Ex: Olhar Brasil, 

Anjos da Escola, Saúde Bucal, outros.(eixo da Atenção). 

Município 3.Aprimorar o conhecimento, no desenvolvimento de atividades laborais especificas, oportunizando a 

troca de vivência entre as equipes dos PSFs. 

Município 4.Efetivar e reestruturar o PCCS, contemplando a promoção à saúde mental dos trabalhadores. 

EIXO II – INFRAESTUTURA 

a) Ciência, tecnologia e inovação do SUS 

ENTE PROPOSTAS 

Município/ Estado 1. Implantar o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas(modelo de atenção). 

Município 2. Implantar Sistema de Informação interligado ao Hospital. 

Município/Estado/União 3.Modernizar e Ampliar o Centro Municipal de Imagem (modelo de atenção). 

Município / União 4.Implantar as Farmácias Satélites Municipais.(modelo de atenção). 



 

 

Município 5.Implantar o programa de Saúde Bucal no PSF V – Pioneiro (modelo de atenção). 

Município 6.Implementar o número de técnicos de enfermagem nas ESF (Gestão do SUS). 

Município/Estado/União 7.Implantar Policlínica na rede municipal, mantendo unidade de atendimento ambulatorial e 

intermediária. 

EIXO II – INFRAESTUTURA 

b) Informação, educação e Política de Comunicação do SUS 

ENTE  PROPOSTAS 

Município 1.Elaborar programas de Educação Permanente, Integrando colaboradores, com 

qualificação e gestão.(gestão estratégica). 

Estado/União 2. Implantar o SAMU por meio da efetivação da rede de urgência e emergência do Estado. 

Município 3. Ampliar a oferta de exames laboratoriais. 

EIXO III. MODELO DE GESTÃO DO SUS 

a) Reformas Democrática e Populares do Estado 

ENTE PROPOSTAS 

Município 1.Criar protocolos de atendimento e regulação municipal. 

Município 2. Aprimorar o sistema de informação da Saúde (suprimida) 

Município/Estado/União 3. Pactuar as responsabilidades de cada esfera de governo, inclusive pelas ações judiciais. 

EIXO III. MODELO DE GESTÃO DO SUS 

b) Financiamento do SUS e Relação Públcio-Privado 

ENTE PROPOSTAS 

Município 1. Criar centro de custo municipal para a saúde, com acesso à informação a fonte dos recursos das três 

esferas e destinos detalhados. 

Município/Estado/União 2. Garantir que os recursos financeiros das três esferas seja gerido pelo fundo municipal de saúde, com 

autonomia da ordenação desses recursos pelo secretário conforme preconiza a Lei. 

Município  3. Reestruturar do Comitê de Avaliação do Contrato de Gestão para acompanhamento dos serviços dos 

prestadores. 

EIXO III. MODELO DE GESTÃO DO SUS 

c) Gestão do SUS e Modelos Assistenciais 



 

 

ENTE PROPOSTAS 

Município/Estado/União  1. Manter a cobertura de 95% pelos PSFs, à população. 

Município  2. Garantir a gestão de pessoas da saúde pela secretaria municipal de saúde. 

Município 3. Implantação do PCCS da Saúde.(suprimida nesse eixo pois já foi contemplada no eixo de 

competência). 

EIXO IV – MODELO DE ATENÇÃO 

a) Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade 

ENTE PROPOSTAS 

Município  1. Complementar as equipes de saúde da família e capacitá-las, nos princípios e diretrizes do SUS, na 

admissão 

para área de atuação. 

Município  2. Implantar no município o programa de gestão de pessoas(não só na secretaria de saúde), com pessoas 

qualificadas na área de gestão de pessoas.(suprimir) 

Município  3.Qualificar os trabalhadores que atuam no cartão de visita das unidades para desempenhar um 

atendimento logístico para que assim possam, orientar e receber o usuário de forma correta.(suprimir) 

Município/Estado/União 4. Criar estratégia de negociação e pactuação com a Secretaria de Estado de Saúde e Ministério da Saúde 

para implantar o CAPS AD, nos municípios independentemente do número de habitantes. 

Município  5. Reorganizar os processos de trabalho entre os PSFS, Central e Central de Regulação. 

Município/Estado/União 6.Exigir que o governo Federal e Estadual não deixe faltar vacinas e soros para a população. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

ÁREA: GESTÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETRIZ: Ampliar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de 

saúde, fortalecendo os serviços de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e mantendo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS. 

OBJETIVOS: Implementação de novo modelo de Gestão, consolidando a educação permanente, com foco na melhoria do acesso, fortalecendo a 

construção das redes de atenção à saúde, com gestão participativa e participação social. 

INDICADORES:  
1. Cobertura de população estimada pelas equipes de atenção básica 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento 

Indicador (linha-base) Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de medida 

Meta prevista 

Valor Ano Unidade 

de medida 

  2022 2023 2024 2025 

01 Construir um Centro de Atendimento à 

Mulher 

Relatório de 

construção 

1 2021 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

0 0 1 1 

02 Implantação de fibra óptica em toda a 

rede de saúde pública municipal 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

1 2021 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

0 1 1 1 

03 Implantar certificado digital aos 

profissionais de saúde 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

100 2021 % 100 % 25 50 100 100 

04 Integrar a certificação digital ao 

sistema de informação (prontuário 

eletrônico) utilizado pelo município 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

100 2021 % 100 % 25 50 100 100 

05 Participar do Núcleo de Fiscalização 

Integrada entre fiscais da Secretaria de 

Meio Ambiente, Secretaria de Obras, 

Vigilância Sanitária, Secretaria de 

Finanças, para decentralizar as ações 

de fiscalização de infrações comuns a 

estas Secretarias 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

1 2021 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

1 1 1 1 

06 Construir PSF XVIII – Parque das 

Emas Porte III, com equipe mínima e 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

1 2021 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

0 1 1 1 



 

 

saúde bucal de Saúde 

07 Implantar o Ambulatório de Doenças 

Infectocontagiosas para atendimento 

de pacientes portadores de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis, 

hanseníase e tuberculose 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

1 2021 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

1 1 1 1 

08 Construir sede do CAPS I, apropriada 

de acordo com as normas do 

Ministério da Saúde 

Relatório da 

Secretaria de Saúde 

1 2021 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

0 1 1 1 

09 Construir e implantar o CAPS i de 

acordo com as normas do Ministério 

da Saúde 

Relatório da 

Secretaria de Saúde 

1 2021 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

0 1 1 1 

10 Ampliar as ações de matriciamento 

em saúde mental para as unidades da 

RAPS 

Relatório SIAB 12 2021 Nº 

absoluto 

24 Nº 

absoluto  

12 16 20 24 

11 Adquirir duas ambulâncias de simples 

remoção tipo A 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

2 2021 Nº 

absoluto 

2 Nº 

absoluto 

0 1 2 2 

12 Elaborar o Plano Anual Municipal de 

Educação Permanente em Saúde 

(PAMEPS) 

Resolução do 

Conselho Municipal 

de Saúde  

1 2022 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

1 1 1 1 

13 Construir o PSF XIX -  Vival dos Ipês, 

como  Unidade de Saúde Porte III  

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

1 2022 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

0 1 1 1 

14 Adequar e habilitar o PSF XIII – 

Parque das Américas para Unidade 

Porte II 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

1 2022 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

1 1 1 1 

15 Adequar e habilitar o PSF XI – 

Tessele Junior para Unidade Porte II 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

1 2022 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

1 1 1 1 

16 Reformar o PSF X – Cerrado com 

inclusão de uma Farmácia Satélite e 

outros serviços. 

Relatório da 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

1 2022 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

1 1 1 1 

17 Reforma e início do funcionamento do  1 2022 Nº 1 Nº 1 1 1 1 



 

 

Espaço Saúde absoluto absoluto 

18 Construir o Laboratório Municipal 1 1 2022 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

1 1 1 1 

19 Manter e ampliar o credenciamento de 

especialistas 

100 100 % 100 % 100 100 100 100 100 

20 Manter e ampliar o Contrato de Gestão 

com o Hospital São Lucas  

100 100 % 100 % 100 100 100 100 100 

21 Manter a contratualização a nível 

regional da utilização do recurso 

estadual (FEEF) em parceria com o 

Hospital São Lucas 

100 100 % 100 % 100 100 100 100 100 

22 Manter a compra de serviços através 

do Consórcio Intermunicipal Teles 

Pires 

100 100 % 100 % 100 100 100 100 100 

 

ÁREA: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

DIRETRIZ: Ampliar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, na equidade e no atendimento das necessidades de 

saúde, fortalecendo os serviços de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e mantendo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.  

OBJETIVOS: Facilitar o acesso aos serviços da Atenção Primária à Saúde, com ênfase no acolhimento humanizado. 

INDICADORES:  
1. Cobertura de população estimada pelas equipes de atenção básica; 

2. Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas saúde bucal; 

3. Taxa de internações por condições sensíveis a Atenção básica; 

4. Taxa de mortalidade infantil. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento 

Indicador (linha-base) Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de medida 

Meta prevista 

Valor Ano Unidade 

de medida 

  2022 2023 2024 2025 

01 Manter número de óbitos prematuros 

(de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 

principais DCNT (doenças do 

aparelho circulatório, câncer, diabetes 

e doenças respiratórias crônicas) 

Relatório Anual de 

Gestão 

60 2021 Nº 

absoluto 

60 Nº 

absoluto 

60 60 60 60 



 

 

02 Reduzir o número de casos de sífilis 

congênita em menores de um ano de 

idade 

Relatório Anual de 

Gestão 

9 2021 Nº 

absoluto 

8 Nº 

absoluto 

9 9 8 8 

03 Aumentar a proporção de exames de 

mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 a 69 

anos 

Relatório Anual de 

Gestão 

0,13 2021 Proporção 0,16 Proporção 0,13 0,14 0,15 0,16 

04 Manter o número de óbitos maternos  Relatório Anual de 

Gestão 
0 2021 Nº 

absoluto 

0 Nº 

absoluto 

0 0 0 0 

05 Aumentar a proporção de parto normal 

no sistema único de saúde 

Relatório Anual de 

Gestão 
40 2021 % 44 % 41 42 43 44 

06 Reduzir a mortalidade infantil Relatório Anual de 

Gestão 
18 2021 Nº 

absoluto 

17 Nº 

absoluto 

18 18 17 17 

07 Aumentar a proporção de gestantes 

com atendimento odontológico 

realizado 

Relatório 

quadrimestral SISAB 

60 2021 % 70 % 60 60 70 70 

08 Aumentar a oferta do serviço de 

próteses dentárias aos munícipes 

Relatório da 

Secretaria de Saúde 

34 2022 Nº 

absoluto 

100 Nº 

absoluto 
34 40 45 50 

09 Aumentar a oferta do serviço de 

endodontia de molares aos munícipes 

Relatório da 

Secretaria de Saúde 

20 2022 Nº 

absoluto 

40 Nº 

absoluto 
20 30 40 40 

10 Aumentar a proporção de gestantes 

com pelo menos 6 (seis) consultas, 

sendo a primeira até a 20ª semana de 

gestação 

Relatório 

quadrimestral SISAB 

60 2021 % 70 % 60 60 70 70 

11 Aumentar a proporção de gestantes 

com exames de sífilis e HIV 

Relatório 

quadrimestral SISAB 

60 2021 % 70 % 60 60 70 70 

12 Aumentar o percentual de pessoas 

hipertensas com pressão arterial 

aferida em cada semestre 

Relatório 

quadrimestral SISAB 

50 2021 % 55 % 50 50 55 55 

13 Aumentar o percentual de diabéticos 

com solicitação de hemoglobina 

glicada 

Relatório 

quadrimestral SISAB 

50 2021 % 55 % 50 50 55 55 

14 Aumentar a cobertura de exames 

citopatológicos do colo uterino em 

Relatório 

quadrimestral SISAB 

40 2021 % 50 % 40 40 50 50 



 

 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 

anos 

 

ÁREA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

DIRETRIZ: Assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, respeitando a responsabilidade 

das três esferas de governo. Disponibilizar continuamente aos cidadãos luverdenses, nas formas farmacêuticas apropriadas que  compõem a Relação 

Municipal (REMUME) com base na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME). Orientar a assistência farmacêutica de modo que execute a 

aquisição e a distribuição de medicamentos e também amplie a Atenção Farmacêutica. Promover o uso racional de medicamentos. Garantir a qualidade, a 

segurança e a eficácia dos medicamentos fundamentando-se no cumprimento da regulamentação sanitária. Promover contínuo desenvolvimento e 

capacitação do pessoal envolvido nos diferentes planos, programas e atividades que operacionalizarão a Política Nacional de Medicamentos priorizando a 

articulação intersetorial. Consolidar do processo de revisão permanente da REMUME, instrumento básico de racionalização no âmbito do SUS, com 

atualização anual. Assegurar, nos orçamentos, os recursos para aquisição e distribuição dos medicamentos. 

OBJETIVOS: Gerenciar e executar a assistência farmacêutica segundo a política nacional de assistência farmacêutica no âmbito municipal, promovendo 

uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e dispensadores, assegurando o acesso seguro e qualificado do medicamento e atuando no 

cuidado dirigido ao paciente. 

Nº Descrição da meta Indicador para 

monitoramento 

Indicador (linha-base) Meta plano 

(2022-2025) 

Unidade de 

medida 

Meta prevista 

Valor Ano Unidade 

de 

medida 

  2022 2023 2024 2025 

01 Efetuar contratações de recursos 

humanos qualificados -  responsáveis 

técnicos 

nº. de farmacêuticos 

que compões a AF ÷   

nº. Total da 

população municipal 

x 1000 

0,7 2021 Por 1000 0,07 Por 1000 0,8 0,9 0,1 0,1 

02 Aumentar a seleção de 

medicamentos com base na 

legislação vigente – Relação 

Nacional de medicamentos  

Essenciais e perfil epidemiológico 

nº. de medicamentos 

que constam na 

RENAME ÷ nº total 

de medicamentos 

REMUME x100 

79 2021 % 79 % 85 90 90 90 

03 Aumentar a executação dos 

processos de aquisição de forma 

segura e eficiente 

nº. de processos de 

aquisição por 

licitação ÷ nº. de 

85 2021 % 97 % 97 98 98 99 



 

 

processos de 

aquisição totais 

realizadas pela AF 

04 Qualificar o armazenamento do 

medicamento com efetivo controle 

de estoque 

nº. de almoxarifado 

com sistema de 

controle de estoque  

÷ total de 

almoxarifados de 

medicamentos x 100 

100 2021 % 100 % 100 100 100 100 

05 Manter Comissão de Farmácia e 

Terapêutica Institucionalizada 

Comissão 

multiprofissional 

01 2021 Absoluto 01 Absoluto 01 01 01 01 

06 Controlar estoque nas unidades 

dispensadoras – Unidades básicas de 

saúde e Farmácias Satélites 

nº. de unidades 

dispensadoras com 

controle 

sistematizado de 

estoque  ÷ nº. Total 

de uniades 

dispensadoras 

100 2021 % 100 % 100 100 100 100 

07 Manter atualização da REMUME 

anualmente 

Número de 

atualização da 

REMUME por ano 

01 2021 Absoluto 01 Absoluto 01 01 01 01 

08 Diminuir as sentenças judiciais por 

medicamentos não inclusos em 

padronizações oficiais. 

nº. de sentenças 

expedidas no ano 

/processos 

administrativos 

respondidos no ano x 

100  

34* 2021 % 34* % 40 35 30 25 

 

 

ÁREA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

DIRETRIZ: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção 

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

envelhecimento saudável. 

OBJETIVOS: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e Vigilância em Saúde. 



 

 

INDICADORES:  
1. Taxa de incidência de dengue (Número de casos novos confirmados de dengue/na população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado X 100.000 habitantes; 

2. Taxa de cobertura vacinal; 

3. Proporção de cura dos casos novos de hanseníase. 

Nº Descrição da Meta Indicador para 

monitoramento 

Indicador (linha-base) Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de medida 

Meta prevista 

Valor Ano Unidade 

de medida 

  2022 2023 2024 2025 

01 Manter a investigação dos óbitos de 

mulheres em idade fértil 

Relatório Anual de 

Gestão 

95 2021 % 95 % 95 95 95 95 

02 Aumentar a proporção de cura dos 

casos novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das coortes 

Relatório Anual de 

Gestão 
88 2021 % 88 % 88 88 89 89 

03 Manter o número de ciclos que 

atingiram no mínimo 80% de 

cobertura de imóveis visitados para 

controle vetorial da dengue 

Relatório Anual de 

Gestão 
4 2021 Nº 

absoluto 

4 Nº 

absoluto 

4 4 4 4 

04 Manter o número de casos novos de 

aids em menor de 5 anos em zero 

Relatório Anual de 

Gestão 
0 2021 Nº 

absoluto 

0 Nº 

absoluto 

0 0 0 0 

05 Aumentar a cobertura vacinal das 

selecionadas do Calendário Nacional 

de Vacinação para crianças menores 

de dois anos de idade (Pentavalente (3ª 

dose), Pneumocócica 10-valente (2ª 

dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice 

viral (1ª dose)) 

Relatório Anual de 

Gestão 
75 2021 % 100 % 75 75 100 100 

06 Manter o número de casos autóctones 

de malária 

Relatório Anual de 

Gestão 
1 2021 Nº 

absoluto 

1 Nº 

absoluto 

1 1 1 1 

 


