
 

PROGRAMAÇA O ANUAL DE SAU DE 2014 
 

EIXO – 01 – ATENÇÃO BÁSICA. 
 

 

 

Objetivos Específicos 
Promover ações de Atenção Integral a Criança, em consonância com a política de atenção básica;                                                                

Reorganizar a atenção a Saúde da Criança com acolhimento e resolutividade 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Saúde da 
Criança 

Mortalidade 
Infantil 

Acompanhamento das 
gestantes desde o 
inicio da gravidez 

através do 
SISPRENATAL E SISVAN 

% de Gestantes 
com 7 ou mais 

Consultas de Pré-
natal 

70% 

Garantir 
Gestante com 

mínimo 01 
Consulta/Mês 
com realização 

de exames 
obrigatórios 

Garantir 
Gestante com 

mínimo 01 
Consulta/Mês 
com realização 

de exames 
obrigatórios 

Garantir 
Gestante com 

mínimo 01 
Consulta/Mês 
com realização 

de exames 
obrigatórios 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Implantar grupos de 
gestantes 

% de gestantes 
com 4 ou mais 

participações em 
grupo 

30% 

1 Grupo com 
informações 

sobre o início da 
gestação  

2 Grupos com 
informações 

sobre a gestação 
e alimentação 

1 Grupo com 
informações 

sobre o Final da 
gestação e 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

• Aperfeiçoar a Atenção Básica para melhorar a qualidade e resolutividade das ações e serviços de Saúde

• Organizar a assistência na Atenção Básica

• Desenvolver conjunto de ações de caráter indivudual ou coletivo na promoção da saúde, prevenção ás doenças, Diagnóstico,
tratamento e reabilitação.

Diretrizes



 
 

alimentação do 
bebê 

Implantar grupos de 
puericultura 

Número de 
unidades com 

grupos de 
puericultura em 
funcionamento 

15%   
Implantar Grupo 
de Puericultura 
em 02 unidades 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Monitoramento pelas 
equipes de AB da 

cobertura vacinal de 
Gestantes / Puérperas 

e Crianças 

% de Gestantes / 
Puérperas e 
crianças com 

vacinas em dia 

80%  

Efetivar 
acompanha-

mento vacinal  
por lista de ACS 

Efetivar 
acompanha-

mento vacinal  
por lista de ACS 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Promoção da Busca 
ativa de crianças 

faltosas com vacinação 
extramuros 

% de Vacinas 
atualizadas 
extramuros 

15% 

Efetivar 
acompanha-
mento vacinal  
por lista de ACS 

Efetivar a 
convocação de 

faltosos por ACS 

Efetivar a 
convocação de 

faltosos por ACS 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Implementar o 
acompanhamento e 
desenvolvimento da 
criança através do 

SISVAN 

% de crianças 
menores de 09 

anos 
acompanhadas no 

SISVAN 

30%   

Retomar o 
Cadastro e 

Acompanha-
mento 

Nutricional pelo 
SISVAN, com 

Registro de Lista 
para Crianças 

Baixo Peso por 
ACS 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Número 
Elevado de 

Crianças em 
uso de 

fórmula 
infantil 

Implantar grupos de 
aleitamento materno 

% Crianças 
menores de 06 

meses com 
aleitamento 

materno exclusivo 

30%   

Efetivar a 
realização dos 

Grupos de 
Aleitamento 

Materno como 
Incentivo ao 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 



 

Aleitamento 
Exclusivo 

% Crianças 
menores de 02 

anos com 
aleitamento 

materno 

10%   

Efetivar a 
realização dos 

Grupos de 
Aleitamento 

Materno como 
Incentivo ao 
Aleitamento 

complementado 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Realizar anualmente a 
semana municipal do 
Aleitamento Materno 

Semana realizada 
Semana 
realizada 

  

Realizar Semana 
do Promoção ao 
Aleitamento 
Materno 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Acesso 
limitado para 
a realização 
da Triagem 

neonatal 

Garantir a realização e 
acompanhamento da 

triagem neonatal a 
todos os RN do 

município 

% de nascidos 
vivos com teste do 
pezinho realizado 

80%   

Garantir a busca 
Ativa por 

Profissional de 
Enfermagem do 

RN nos Primeiros 
dias para 

constatação 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Baixa 
cobertura do 
acompanham

ento das 
condicionalid
ades do PBF 

Ampliar a cobertura do 
acompanhamento das 
condicionalidades do 

Programa Bolsa Família 
avaliando o 

crescimento e 
desenvolvimento da 

Criança, Condições de 
Higiene, tipo de 
Alimentação e 
intercorrências 

% de cobertura do 
PBF 

50% 

Efetivar o 
Acompanhament

o efetivo das 
famílias 

participantes do 
Bolsa Família – 
Lista de Busca 

com ACS / 
Enfermeiro / 

Médico 

Efetivar o 
Acompanhament

o efetivo das 
famílias 

participantes do 
Bolsa Família – 
Lista de Busca 

com ACS / 
Enfermeiro / 

Médico 

Efetivar o 
Acompanhament

o efetivo das 
famílias 

participantes do 
Bolsa Família – 
Lista de Busca 

com ACS / 
Enfermeiro / 

Médico 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 



 
 

Risco 
Nutricional 

Implementar o 
Programa de 

suplementação de 
ferro 

% de Crianças com 
baixo peso 

atendidas com 
suplementação de 

ferro 

50%   

Efetivar o 
Registro de 

suplementação 
de Ferro em 

Crianças baixo 
peso com 

acompanhament
o por lista de ACS 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Implantar o Programa 
de Suplementação de 

Vitamina A 

% de Crianças com 
hipovitaminose A 

atendidas com 
suplementação de 

Vitamina 

40%   

Efetivar o 
Registro de 

suplementação 
de Vitamina A 
em Crianças 

baixo peso com 
acompanhament
o por lista de ACS 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Implantar Programa 
dos 10 Passos da 

Alimentação Saudável 

Programa 10 
Passos da 

Alimentação 
Saudável 

Implantado 

      

Realizar Campanha de 
Conscientização dos 10 
passos da alimentação 

Saudável 

Realizar 01 
Campanha 

Quadrimestral 

10 % de 
Redução 
de Riscos 

  

Promover Grupo 
de Educação na 

Escola para 
Realização de 

Evento de 
promoção em 
parceria com a 

Educação 

Pab fixo / 
Próprio 

 

Objetivos Específicos 
Promover Ações de promoção, prevenção reabilitação e cuidado às Mulheres, evidenciando as Ações do Pré-Natal, Puerpério, Prevenção 

e Cuidado 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 



 

Saúde da 
Mulher - Pré-

Natal 

Dificuldade 
nas ações de 
controle do 
pré-natal e 
puerpério 

Captação das gestantes 
no 1º trimestre para 
início do Pré-Natal 

% das gestantes 
cadastradas pelas 

equipes de 
atenção básicas 

cadastradas no 1º 
Trimestre de 

gestação 

60% 

Efetivar a 
realização de 

visitas mensais 
por família por 

ACS 

Efetivar a 
realização de 

visitas mensais 
por família por 

ACS 

Efetivar a 
realização de 

visitas mensais 
por família por 

ACS 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Implantar os testes 
rápidos de gravidez, 

HIV, Sífilis e Hepatites 
conforme diretrizes da 

Rede Cegonha 

% de Gestantes 
com realização 
dos 04 testes 

rápidos realizados 

20%  

Adquirir TIGs e 
garantir a 
realização 

capacitação para 
implantação dos 

testes rápidos 

Efetivar a 
realização dos 
testes rápidos 
em todas as 

gestantes 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Ampliar o 
acompanhamento do 

Pré-natal considerando 
as orientações da 

política Nacional do 
Parto Humanizado 

% das gestantes 
cadastradas com 
pré-natal em dia 

60% 

Garantir a busca 
ativa por faltosas 

e 
acompanhament

o conjunto da 
gestantes de alto 

risco e risco 
moderado 

Garantir a busca 
ativa por faltosas 

e 
acompanhament

o conjunto da 
gestantes de alto 

risco e risco 
moderado 

Garantir a busca 
ativa por faltosas 

e 
acompanhament

o conjunto da 
gestantes de alto 

risco e risco 
moderado 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

%de Gestantes 
com Vacinas em 

dia 
60% 

Garantir a 
Realização das 

Vacinas de praxe 
da Gestação 

Garantir a 
Realização das 

Vacinas de praxe 
da Gestação 

Garantir a 
Realização das 

Vacinas de praxe 
da Gestação 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

% de Gestantes 
acompanhadas em 
visitas domiciliares 

por ACS 

60%  

Garantia da 
definição de 

quantidades e 
qualidade das 
visitas por ACS 
para gestantes 

Garantia da 
definição de 

quantidades e 
qualidade das 
visitas por ACS 
para gestantes 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 



 
 

Implantar o 
Atendimento da 

Puérpera e RN na 
primeira semana de 

vida 

% de Puérperas 
atendidas na 

primeira semana 
de vida do RN 

60%   

Garantir o 
Atendimento por 

busca ativa da 
Puérpera e RN 

com 
encaminhament
o para pediatria 

na primeira 
semana de vida 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Saúde da 
Mulher - 

Planejamento 
Familiar 

Insuficiência 
nas ações de 

Planejamento 
Familiar 

Implementar os 
atendimentos de grupo 

de Planejamento 
Familiar nas Unidades 

Básicas de Saúde 

% de unidades 
com grupos de 
planejamento 
Familiar em 

funcionamento 

70% 
Realizar Grupos 

de Planejamento 
familiar 1/mês 

Realizar Grupos 
de Planejamento 

familiar 1/mês 

Realizar Grupos 
de Planejamento 

familiar 1/mês 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Organizar/Implementar 
Equipe 

multiprofissional pra 
orientação no 

planejamento Familiar 

% das Unidades 
com Atendimento 

de Equipe 
Multiprofissional 

70%   

Realização dos 
Grupos com 

encaminhament
os efetivados 
pela própria 

Unidade  

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Organizar/Monitorar o 
Fluxo para a realização 

de Cirurgia de 
Laqueadura e 

vasectomia 

% de realização 
das cirurgias de 

laqueadura e 
vasectomia 

encaminhadas 

30%   

Criar lista de 
Usuários 

encaminhados 
com datas de 

encaminhament
o e realização 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Saúde da 
Mulher - 

Prevenção ao 
Câncer de 

Colo de Útero 
e Mama 

Baixa 
Cobertura 

dos exames 
preventivos: 
Papanicolau, 
Mamografia 

e seguimento 

Adequar o Fluxo de 
atendimento conforme 

demanda em ralação 
aos exames de 

mulheres de 15 a 59 
anos 

% de Mulheres de 
15 a 59 anos 

cadastradas com 
exame 

Papanicolau em 
dia 

30% 

Garantir que 
equipe e ACS 

mantenha lista 
de mulheres 

elegíveis para 
Papanicolau com 

índice de 

Garantir que 
equipe e ACS 

mantenha lista 
de mulheres 

elegíveis para 
Papanicolau com 

índice de 

Garantir que 
equipe e ACS 

mantenha lista 
de mulheres 

elegíveis para 
Papanicolau com 

índice de 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 



 

de casos 
alterados 

realização de 
exames e busca 

ativa 

realização de 
exames e busca 

ativa 

realização de 
exames e busca 

ativa 

Adequar o Fluxo de 
atendimento conforme 

demanda em ralação 
aos exames de 

mulheres de 50 a 69 
anos 

% de Mulheres de 
50 a 69 anos com 
Mamografia em 

dia 

30% 

Garantir que 
equipe e ACS 

mantenha lista 
de mulheres 

elegíveis para 
mamografia com 

índice de 
realização de 

exames e busca 
ativa 

Garantir que 
equipe e ACS 

mantenha lista 
de mulheres 

elegíveis para 
mamografia com 

índice de 
realização de 

exames e busca 
ativa 

Garantir que 
equipe e ACS 

mantenha lista 
de mulheres 

elegíveis para 
mamografia com 

índice de 
realização de 

exames e busca 
ativa 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Ausência de 
Normativa na 

Atenção à 
Saúde da 
Mulher 

Criação de Protocolo 
Municipal de Atenção à 

Saúde da Mulher 

Protocolo  Criado 
e Implantado 

      

 
Intensificar as ações de 
acompanhamento dos 

casos com alteração 

% mulheres com 
exames de com 
papa e mama 

alterados 
acompanhadas no 

seguimento 

50%   

Garantir o 
registro do 

seguimento dos 
casos com 
alteração 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

 
Monitoramento da 

alimentação dos 
sistemas de informação 

% cadastramento / 
seguimento no 

sistema de 
informações 

85% 

Garantir a 
alimentação do 

Sistema com 
dados do 

seguimento 

Garantir a 
alimentação do 

Sistema com 
dados do 

seguimento 

Garantir a 
alimentação do 

Sistema com 
dados do 

seguimento 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Objetivos Específicos 



 
 

Reduzir a gravidez na adolescência, realizar o acompanhamento vacinal do adolescente, garantir ECA, reduzir as vulnerabilidades frente 
às formas de violências e buling 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Saúde do 
Adolescente 

Insuficiência 
nas Ações de 
Acompanham

ento do 
Adolescente 

Monitorar o 
acompanhamento 

vacinal dos 
Adolescentes 

Cobertura Vacinal 
na Faixa etária de 

09 a 19 anos 
70%   

Garantir o 
levantamento de 
elegíveis na faixa 

etária para 
vacinas – Lista – 

Vacinação e 
Emissão da 

Caderneta do 
Adolescente 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

/ VE 
 

Aumentar a cobertura 
vacinal contra a 

Hepatite B 

% Cobertura 
Vacinal contra 

Hepatite B 
80% 

Acompanhar por 
lista a vacinação 
contra Hepatite 

B com busca 
ativa 

Acompanhar por 
lista a vacinação 
contra Hepatite 

B com busca 
ativa 

Acompanhar por 
lista a vacinação 
contra Hepatite 

B com busca 
ativa 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

/ VE 
 

Implantar o dia de 
Atendimento do 
Adolescente nas 

Unidades de Saúde 

% de Unidades de 
Saúde com dia 
exclusivo para 

Atendimento ao 
Adolescente 

      

Implantar os Grupos de 
Adolescentes nas 

Unidades de Saúde 

% de Unidades de 
Saúde com 04 

reuniões anuais de 
grupo de 

adolescentes 

      

Implantar grupo de 
Promoção da 

Promoção da Prática de 
Hábitos Saudáveis 

% de Unidades 
com Grupo de 

Promoção a 
Prática de Hábitos 

Saudáveis 

      



 

 

Reestruturar o 
Atendi9mento dos 
Adolescentes no 

Programa de Saúde 
Mental Infanto-Juvenil 

Reestruturação 
Realizada 

      

Gravidez na 
Adolescência 

Promoção de 06 
Atividades anuais com 

informativos sobre 
problemas decorrentes 

da gravidez precoce 

% de Atividades 
Realizadas 

      

Implantar o 
aconselhamento do 

Adolescente nas 
Unidades de Saúde 

% de Unidades 
com serviço de 

aconselhamento 
ao adolescente 

implantado 

      

Promover 3 Reuniões 
Anuais de Educação 
Sexual e Distribuição 

de Preservativo 

% de Reuniões 
anuais realizadas 

      

Objetivos Específicos 
Implementar o programa de Atendimento ao Homem Trabalhador, Ampliar a adesão dos homens trabalhadores no controle de Doenças 

Crônicas, envolver os parceiros do pré-natal da gestante. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Saúde do 
Homem 

Baixa adesão 
ao modelo 

preventivo de 
Saúde 

Definir convite junto 
aos equipamentos das 

áreas de saúde 

Número de 
Convites 

realizados em 
reuniões nos 

equipamentos de 
cada área de 

saúde 

2   

Buscar 
equipamentos 

disponíveis, 
definir folder e 
realizar convite 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 



 
 

Baixa adesão 
ao pré-natal 

Implantar o Pré-natal 
do Homem nas 

Unidades Básicas de 
Saúde 

Nº de Unidades 
básicas com o Pré-
natal do Homem 

Implantado 

20%   

Garantir a Oferta 
do 

Acompanhament
o do Homem nas 
consultas de Pré-

Natal 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Monitorar o 
acompanhamento dos 

exames realizados 
pelos homens no pré-

natal 

% de homens com 
exames realizados 

no pré-natal 
20%   

Garantir o 
monitoramento 
dos exames do 

pré-natal 
Masculino 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Insuficiência 
nas Ações de 
Acompanham

ento do 
Homem 

Ofertar o atendimento 
dos homens em 

horários alternativos 2 
turnos mensais 

exclusivos de acordo 
com a demanda 

identificada 

% unidade com 
atendimento em 

horários 
alternativos 

exclusivos á saúde 
do Homem 

20% 

Garantir na 
agenda 02 

turnos mensais 
alternativo 

exclusivo ao 
atendimento do 

Homem 

Garantir na 
agenda 02 

turnos mensais 
alternativo 

exclusivo ao 
atendimento do 

Homem 

Garantir na 
agenda 02 

turnos mensais 
alternativo 

exclusivo ao 
atendimento do 

Homem 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Aumentar a cobertura 
vacinal dos Homens 

trabalhadores 

% de homens com 
Vacina em dia 

40%   

Efetivar a lista de 
acompanhament

o vacinal com 
busca ativa por 

ACS 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Ampliar a captação de 
Hipertensos e 

Diabéticos ao controle 
nas Unidades de saúde 

% cadastro novos 
no Hiperdia 

10% 

Garantir o 
Acompanhament

o  01 visita por 
família por ACS 
por mês, Lista e 

Busca Ativa 

Garantir o 
Acompanhament

o  01 visita por 
família por ACS 
por mês, Lista e 

Busca Ativa 

Garantir o 
Acompanhament

o  01 visita por 
família por ACS 
por mês, Lista e 

Busca Ativa 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Realizar 2 atividades 
extramuros de busca 

ativa 

% de Atividades 
Realizadas 

50%   
Realizar 01 

Atividade extra 
muro em local de 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 



 

grande 
circulação 

Ausência de 
Mecanismo 

norteador no 
atendimento 
ao Homem 

Efetivar a implantação 
e implementação da 
Política Nacional de 
Atenção Integral a 
Saúde do Homem - 

PNAISH 

Protocolo 
Municipal de 

Saúde do Homem 
      

Objetivos Específicos 
Implementar Ações de promoção, prevenção, reabilitação e cuidado aos idosos, evidenciando as ações que contribuam para a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável, implementar ações assistenciais mais resolutivas e humanizadas e estimular ações intersetoriais 
visando à integralidade da atenção. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Saúde do 
Idoso 

Insuficiência 
nas Ações de 
Acompanham

ento e 
controle de 

Idosos 
conforme 

diretrizes do 
Ministério da 

Saúde 

Organizar o processo 
de trabalho para 

contemplar as ações de 
acompanhamento com 

a Linha de Cuidado 
Protocolo de 

Atenção à Saúde 
do Idoso 

Implantado 

    

  

Desenvolver ações no 
Domicílio de prevenção 

a quedas e agravos; 
  

Implantar Caderneta 
do Idoso em 100 % dos 

Usuários do SUS 
  



 
 

Garantir a informação 
e orientação no 

atendimento dos casos 
de violência 

Prevenindo contra a 
depressão e demais 

patologias, incluindo o 
apoio terapêutico e 

psicológico. 

  

Promover ações de 
prevenção através de 
grupos de informação 
para esta população 

  

Monitorar todos os 
idosos com 

hipertensão e diabetes 
matriculados na 

unidade de saúde 

  

Incentivar ações e 
posturas de 

acolhimento à 
população Idosa; 

  

Capacitar as equipes 
para identificar as 
situações de riscos 

  

Implantar os encontros 
de familiares 

cuidadores dos idosos 
em todos os territórios 

  

Objetivos Específicos 
Implementar as Ações de Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida, Controle de Agravos e complicações. 



 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Hipertensão 
Arterial e 
Diabete 
Mellitus 

Dificuldade 
na 

implantação 
das Linhas de 
Cuidado da 
Hipertensão 

Arterial 
Sistêmica e 

Diabetes 
Mellitus. 

Efetivar o 
Acompanhamento 

através da busca ativa 
no território 

% Hipertensos 
Cadastrados 

70%  

Efetivar a Lista 
de hipertensos 

para busca ativa 
por ACS 

Garantir a 
execução da 

Classificação do 
hipertenso 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

% Diabéticos 
Cadastrados 

70%  

Efetivar a Lista 
de Diabéticos 

para busca ativa 
por ACS 

Garantir a 
Classificação do 

Diabético 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Manter atualizado os 
registros nos sistemas 

de informação 

Média mensal de 
atendimento por 

hipertenso 

Satisfatór
io 

  

Efetivar a 
avaliação das 

equipes de 
atendimento 
suficiente à 
Demanda 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Média mensal de 
atendimento por 

Diabético 

Satisfatór
io 

  

Efetivar a 

avaliação das 

equipes de 

atendimento 

suficiente à 

Demanda  

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Oferecer as consultas 
de enfermagem, 

médicas e 
odontológicas, 

considerando o projeto 
terapêutico e plano de 

cuidados. 

% de hipertensos 
acamados 

acompanhados no 
domicílio 

70%   

Efetivar a 
avaliação das 

equipes de 
atendimento 
suficiente à 
Demanda 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

% de Diabéticos 
acompanhados no 

domicílio 
70%   

Efetivar a 
avaliação das 

equipes de 
atendimento 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 



 
 

suficiente à 
Demanda 

Promover ações de 
orientação 

relacionadas à 
alimentação saudável, 
atividade física e fumo. 

5 Ações Anuais 20% 

Garantir a 
Participação do 

Usuário 
hipertenso/Diab

ético em pelo 
menos 01 Grupo 

Garantir a 
Participação do 

Usuário 
hipertenso/Diab

ético em pelo 
menos 01 Grupo 

Garantir a 
Participação do 

Usuário 
hipertenso/Diab

ético em pelo 
menos 01 Grupo 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Revisar o Protocolo de 
Atenção a Hipertensão 

Arterial Sistêmica e 
Diabetes Mellitus 

Protocolo 
Revisado 

      

Objetivos Específicos Organizar a promoção e assistência à pessoa com deficiência 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Saúde da 
Pessoa com 
Deficiência 

Dificuldades 
dos serviços 
de saúde na 

organização a 
assistência à 
pessoa com 
deficiência 

Implantar protocolo 
assistencial de 
reabilitação no 

município 

% de Unidades de 
Saúde com 
protocolo 

20%   

Articular junto 
ao Colegiado 
Técnico de 

atenção à Saúde 
e APAE o 
Protocolo 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 

Implantar mesa 
redonda entre níveis de 

atenção 

01 Reunião ao 
Mês 

40% 

Articular nos 
diversos 

segmentos mesa 
de discussão das 
políticas públicas 

Garantir a 
manutenção da 
Mesa redonda 

Garantir a 
manutenção da 
Mesa redonda 

PAB FIXO 
/ PRÓPRIO 

 



 

  

Articulação para 
construção da Política 
Municipal da Pessoa 

com Deficiência 

Grupo de 
Articulação 
Instituído 

      

Objetivos Específicos 
Promover a Adequação da Estrutura Física, Garantir a acessibilidade, Garantir a oferta de equipamentos, materiais permanentes 

insumos. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Estrutura 
Física 

Ausência de 
Estrutura 

adequada às 
necessidades 
do serviço de 

Atenção 
Básica 

Implantar NASF 
% de NASF 
implantado 

      

Aquisição de Terreno 
para construção de 
Unidade Básica no 

Capitão Braz 

01 Terreno 
Adquirido 

      

  
Construção de UBS no 

Capitão Braz 
% Unidade 
Construída 

      

  

Aquisição de Terreno 
para Construção de 

UBS no Bairro Barra do 
Azeite 

01 Terreno 
Adquirido 

      

  
Construção de UBS no 
Bairro Barra do Azeite 

% Unidade 
Construída 

      



 
 

  
Aquisição de Terreno 
para Construção de 

UBS no Bairro Vila Tatu 

01 Terreno 
Adquirido 

      

 

 

 

EIXO – 02 – ATENÇÃO SECUNDÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

 

 

Objetivos Específicos 
Organizar a rede de atenção domiciliar no município, Organizar a rede de Atendimento de Atenção Especializada. Promover o 
acesso, organização e melhoria da Assistência de Média e Alta complexidade, bem como fortalecer a articulação com demais 

níveis regionais, com definição de Fluxos de forma a contribuir com a resolutividade do atendimento de forma integral. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta 
Recurso 

Financeiro 
Status da 

Ação 

2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre   

• Organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso

• Ampliar a estrutura e organizar a rede de atenção a saúde.

• Promover suporte de retaguarda dos serviços de saúde do município

Diretrizes



 

Atenção 
Domiciliar 

Dificuldade dos 
serviços de saúde na 

organização a 
assistência do 

Acamado, pacientes 
em reabilitação pós-

cirúrgica e portadores 
de necessidades 

especiais com 
dificuldade para o 
cuidado familiar. 

Implantar o 
Programa de 

Atenção 
Domiciliar 
Municipal 

Avaliação dos 
Indicadores de 

acompanhamento 
do Programa de 

Atenção Domiciliar 

      

Estudar a 
Viabilidade do 

Programa 
Federal “ 

Melhor em 
Casa” com 
uma EMAD 

Grupo de Estudo 
Implantado e 

Relatório 
Finalizado 

      

Apoiar as 
equipes de 
saúde no 

atendimento 
integrado 

Reunião mensal de 
Discussão de casos 
realizada entre AB 

e Média 
Complexidade 

      

Ampliar todas 
as equipes de 
ESFs com 01 
Técnico de 

Enfermagem 
para 

Procedimento
s Domiciliares  

05 Técnicos de 
Enfermagem 
contratados 

30 % 

Contratação de 
01 Profissionais 
para 
atendimento 
Domiciliar 

Contratação de 
01 Profissionais 

para 
atendimento 

Domiciliar 

Contratação de 01 
Profissionais para 

atendimento 
Domiciliar 

PAB / 
Próprio 

 

Atenção 
especializada 

Grande demanda 
reprimida em 

especialidades e 
exames de apoio 

diagnóstico e 
complementares 

Identificar 
demanda e 
adequar à 

oferta 
regional às 

necessidades 
do município 

% de Atendimento 
do ambulatório de 

especialidades 
regional dos 

encaminhamentos 
do município 

60,00% 

Garantir a 
gestão de 

encaminhamen
tos, 

viabilizando a 
gestão da 

demanda e 
lista de espera 

Instituir a 
listagem local 

por Unidade de 
Saúde para 

Gerenciamento 
da demanda e 
lista de espera 

Acompanhament
o e análise da 

demanda e lista 
de espera 

MAC / 
Próprio 

Regional de 
Saúde / AME 
/ Consaúde 



 
 

Reabilitação e 
acompanhame

nto 
multiprofission

al  

Necessidade de 
atendimentos para 

crianças com 
dificuldade de 
aprendizagem, 
Intercorrências 

emocionais, 
cognitivas e 

comportamentais. 
  

Identificar 
referências 

do Nível 
Municipal/Re
gional/Region

al  

Estabelecer grade 
de Referência 

Grade 
Estabelecid

a 
  

Estabelecer grade 
de necessidades 

do município para 
articulação junto 

a regional de 
saúde 

MAC / 
Próprio 

  

Promover a 
intersetorialid

ade para 
identificação 

precoce e 
acompanham

ento dos 
casos 

Estabelecer fluxo 
com APAE 
Municipal 

Fluxo 
Estabelecid

o 
  

Garantir a 
formatação de 

fluxo de 
atendimento e 

identificação de 
serviços com a 

gestão da Saúde 

MAC / 
Próprio 

  

Necessidade de 
atendimentos de 

reabilitação Física e 
Motora 

  
  

Identificar 
usuários que 
necessitem 

de 
atendimento 
especializado 

na 
reabilitação 

% de 
Cadastramento de 

Usuários com 
necessidades de 

Reabilitação 

30,00%   

Garantir a 
identificação e 
classificação de 
usuários para 

acompanhamento 
conjunto 

MAC / 
Próprio 

  

Classificar 
usuários do 
Serviço de 

Reabilitação 

% dos Usuários 
cadastrados, 
classificados. 

70,00%   

Realizar a 
classificação dos 

Usuários com 
dificuldades 

motoras 

MAC / 
Próprio 

  

Realizar 
capacitação 
do Cuidador, 

com 
acompanham

01 Reunião mensal       



 

ento da 
Equipe de 
Atenção 
Básica 

Implantar o 
atendimento 
de grupo em 
reabilitação 

Aquisição dos 
equipamentos 

para a realização 
do atendimento 

de grupo 

      

Realização do 
Atendimento em 

Grupo 
      

Revisar o 
Protocolo de 
Fisioterapia 

Protocolo revisado       

Urgência e 
Emergência 

Necessidade de 
Implantar 

Classificação de Risco 
no Pronto 

Atendimento 

Implantar a 
Classificação 
de Risco no 

Pronto 
Atendimento 

Protocolo de 
Classificação de 

Risco implantado 
      

Capacitar os 
Profissionais 

quanto a 
classificação de 

risco 

      

Insuficiência no 
Atendimento de 

Resgate, 
Transferência e 

Transporte Sanitário. 

Aquisição de 
Carros para 

Atendimento 
da Urgência e 
Emergência 

Aquisição de 
Ambulâncias para 
suporte básico de 

Vida 

      



 
 

Terceirização 
de Veículo 

para 
Transporte 
Sanitário. 

Aquisição de 04 
Linhas (IDA e 

Volta) de 
Transporte 

sanitário 

50,00% 

Garantir a 
oferta do 
serviço de 
transporte 

sanitário de 
Usuários 

ininterruptame
nte 02 linhas 

Garantir a oferta 
do serviço de 

transporte 
sanitário de 

Usuários 
ininterruptament

e 02 linhas 

Garantir a oferta 
do serviço de 

transporte 
sanitário de 

Usuários 
ininterruptament

e 02 linhas 

MAC / 
Próprio 

  

Estrutura Física 
ineficiente e recursos 
humanos adequados 

Adequação da 
Estrutura 
física da 

unidade de 
pronto 

atendimento, 
com ênfase 
na sala de 

estabilização 

Reforma e 
adequação da sala 

de estabilização 
nos preceitos de 
Humanização do 

SUS 

      

 

Adequação 
do Complexo 

Regulador 
Municipal 

Reformar 
ambiente para 
adequação do 

Complexo 
Regulador 
Municipal 

      

 

Construção 
de 

Garagem/Cob
ertura para 
veículos da 

Frota da 
Saúde 

Garagem/Cobertu
ra Construída 

      

Adequação 
dos recursos 

humanos 
para 

Curso de formação 
técnico socorrista 

      



 

complexo 
regulador e 

sala de 
estabilização 

Curso de 
Formação Médico 

Socorrista 
      

Curso de 
Formação em 

Motorista 
Socorrista para 
Samu Municipal  

      

Ausência de 
Normativas 

Implantação 
de Protocolos 

Implantar 
Protocolo de 
Urgência E 
Emergência 

      

Implantar 
Protocolo 

Municipal de 
Regulação  

      

 

 

 

EIXO – 03 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 
 



 
 

 

 

Objetivos Específicos 
Qualificar a Assistência Farmacêutica de forma a garantir a melhoria nas condições de saúde da população; Implantar o Modelo de 

Assistência Farmacêutica: Infraestrutura; Procedimentos operacionais padrão e Protocolos da Assistência Farmacêutica. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Ações 
Estruturantes 
  
  
  
  
  

Ausência de 
Normativa 
municipal 
  
  
  
  

Criação e 
Implantação do 
Protocolo de 
Assistência 
Farmacêutica 

Protocolo Criado e 
Implantado 

SIM   

Articular junto ao 
Departamento 

Jurídico e 
Colegiado de 

Atenção e 
Conselho Regional 

de farmácia e 
Ministério da 

Saúde o protocolo PROPRIOS   

Aderir ao Programa 
1ª Dose conforme 
protocolo Federal e 
Municipal 

% das Unidades 
com Programa 1ª 
dose Implantada 

30% - - 

Articular a 
dispensação de 

medicamentos do 
Programa 1ª dose 

nas Unidades 

PAB / 
MAC / 
PROPRIOS 
E AS   

• Aperfeiçoar a Assistência Farmacêutica para melhoria da qualidade e resolutividade de Ações e Serviços

• Ampliar o acesso através da reorganização do serviço farmacêutico municipal.

• Implamentar o Modelo de Atenção à Saúde no município por meio do cumprimento dos princípios estabelecidos na Política
Nacional de Assistência Farmacêutica.

Diretrizes



 

Disponibilizar 
Medicação nas UBS 
conforme Protocolo 
Federal e Municipal 

% das Unidades 
com Distribuição 
de Medicamentos  

30% - - 

Instituir 
mecanismo para 

disponibilização de 
medicamentos nas 

Unidades de 
Saúde 

PAB / 
MAC / 
PROPRIOS 
E AS   

Disponibilizar a 
distribuição de 
medicamento de 
uso Agudo 24 no 
Pronto Atendimento 

Medicação de uso 
agudo distribuída 
24 horas no PA 

SIM - - 

Instituir 
mecanismo para 
Disponibilização 
de medicamento 
de Uso agudo 24 

horas no PA 

PAB / 
MAC / 
PROPRIOS 
E AS   

Efetivar o 
Cadastramento do 
Cartão SUS 

% da população 
com Cartão do 
SUS 

10% - 

Adquirir 
equipamento 

para confecção 
do CADSUS na 

Unidade de 
Saúde 

Capacitar ACS para 
confecção de 
CADSUS na 

Unidade de Saúde 

PAB / 
MAC / 
PROPRIOS 
E AS   

Ausência de 
Padronização de 
Medicamentos 

Elaborar e implantar 
a REMUME – 
Relação municipal 
de medicamentos 

% de Unidades de 
Saúde com uso da 
Padronização de 
Medicamentos 

20% - - 

Viabilizar a 
padronização 
Municipal de 

Medicamentos  

PAB / 
MAC / 
PROPRIOS 
E AS   

 

 

 

EIXO – 04 – SAÚDE MENTAL 
 



 
 

 

 

Objetivos Específicos 

Ampliar o acesso à atenção Psicossocial de população em geral e organizar a oferta de serviços especializados em Saúde mental de 
forma a propiciar a desinstitucionalização e desmedicalização de usuários. Promover a vinculação das pessoas com transtornos 
mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção da rede. 
Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do 

acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Promoção e 
Prevenção de 
Saúde Mental 
na Atenção 
Básica 

Insuficiência 
nas ações 
primárias em 
Saúde Mental  

Melhorar o acesso 
do atendimento dos 

casos leves em 
Saúde Mental e 

casos 
compartilhados 

CAPS-ESFs 

% Usuários do 
Serviço de Saúde 

Mental em 
atendimento 

compartilhado 
multiprofissional 

30,00% 

Efetivar o 
cadastramento 
com emissão e 
relatório por 

equipe 

Encaminhar 
relatório para 
equipe para 

construção de 
atendimento 

compartilhado 

Efetivar o 
acompanhamento 

por ACS, busca 
ativa e 

matriciamento 

MAC / 
Próprio 

  

Promover a 
capacitação das 
equipes de ESF, 
priorizando as 
ações dos ACS 

(Cartilha do ACS) 

03 capacitações 
por equipe 

      

• Fortalecer os pontos de atenção da RAPS - Rede de Atenção Psicossocial

• Priorizar as ações de promoção e prevenção em Saúde Mental

• enfrentamento do uso de Crack e outras drogas

Diretrizes



 

Implantar um 
trabalho de 
prevenção e 

promoção em 
Saúde Mental nas 

Escolas 

% Escolas 
Municipais 

contempladas 
      

 

Insuficiência 
nas ações 
intersetoriais 
da RAPS 

Construção de um 
programa de busca 
ativa e atendimento 
conjunto dos casos 

maior 
complexidade, 

através de parceria 
entre os demais 

pontos de atenção 
da RAPS (modelo de 
Consultório de Rua) 

Programa 
implantado 

      

 

 
Realizar atividades 

educativas em 
Saúde Mental na 
Atenção Básica, 
relativas ao uso 

racional de 
medicamentos 
psicotrópicos 

Cobertura por ESF/ 
Grupos de Saúde 

Mental 
      

 

 

Reduzir o consumo 
de 

benzodiazepínicos 

% Cadastramento 
de 

benzodiazepínicos 
dependentes 

30%   

Levantamento 
dos Usuários 

CAPS em uso de 
Benzodiazepínicos 

  



 
 

 

 

% Distribuição de 
medicamentos 

benzodiazepínicos 
   

Levantamento de 
Usuários Farmácia 

com retirada de 
benzodiazepínicos 

  

 

 
Reestruturar o 

Programa de Saúde 
Mental Infanto- 

Juvenil (Psiquiatria 
e Psicologia), a fim 
de promover ações 

de busca ativa 
(modelo 

psicossocial) 

Programa 
reestruturado 

      

 

 
Ampliar as ações de 

promoção em 
saúde mental e 

qualidade de vida, 
através de ações 
intersetoriais a 

serem 
desenvolvidas no 
território (ações 

itinerantes) 

Número de ações 
desenvolvidas 

      

Centro de 
Atenção 
Psicossocial 
(CAPS-I) 

Insuficiência 
nas ações de 
cuidado 
intensivo e 
semi-iIntensivo 

Acolher todos os 
casos de demanda 

espontânea e 
encaminhados 
pelo serviço da 

rede 

Todos os casos 
acolhidos 

SIM 

Realizar 
acolhimento de 

todos os usuários 
que buscarem o 

Serviço 

Realizar 
acolhimento de 

todos os 
usuários que 
buscarem o 

Serviço 

Realizar 
acolhimento de 

todos os usuários 
que buscarem o 

Serviço 

MAC  



 

  
Realizar o 

atendimento 
intensivo dos casos 
de complexidade 
no CAPS (pessoas 
com transtorno 

grave /AD), a fim 
de promover ações 

de reinserção e 
reabilitação 
psicossocial 

% Casos atendidos 100% 
Atendimento 

Realizado 
Atendimento 

Realizado 
Atendimento 

Realizado 
MAC  

Organizar os fluxos 
de atendimento no 
CAPS-I (Protocolo 
de Atendimento 

em Saúde Mental) 

Protocolo interno 
implantado 

      

Implantar o 
“Programa de 

Volta para a Casa” 

Programa 
implantado 

      

Enfrentamento 
ao Crack e 
outras Drogas 
(Programa AD) 

Insuficiência 
nas ações 
intensivas 

Reestruturar o 
atendimento no 

CAPS-I, 
intensificando as 

ações relacionadas 
ao enfrentamento 
do Crack e outras 

drogas 
(redução de danos) 

Programa 
reestruturado 

SIM 

Articulação junto 
a regional de 
saúde para 

reestruturação 
do programa de 

atendimento 

Efetivação da 
Reestruturação  

Busca de 
Parcerias 

MAC  



 
 

  
Ampliar as 

parcerias com 
outros serviços da 

RAPS (ONGs, 
Grupos de Apoio, 

Comunidades 
Terapêuticas, etc.) 

Parcerias 
Implantadas 

SIM 

Efetivação de 
Parcerias para 

trabalho 
conjunto 

Realização de 
atividades em 

parceria 

Realização de 
atividades em 

parceria 
  

  
Garantir uma 

referência para a 
internação do 

usuário 

Referência 
Definida 

      

  Reestruturar o 
Conselho 

Municipal de 
Políticas sobre 

Drogas (COMAD) 

COMAD 
reestruturado 

Não      

Urgência e 
Emergência em 
Saúde Mental 

Insuficiência 
nas ações de 
atenção à crise 

Reestruturar o 
protocolo de 

urgência e 
emergência em 
Saúde Mental 

Protocolo 
reestruturado 

Não      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EIXO – 05 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 

Objetivos Específicos Fortalecer o sistema municipal de Vigilância em saúde. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Vigilância 
Sanitária 

 
 
 

Dificuldade em 
efetivar as 
ações da 
vigilância 

Sanitária no 

Controlar o 
risco sanitário 

nos serviços de 
Saúde 

Nº de Serviços de 
saúde inspecionados 

/total de serviços 
cadastrados no SIVISA 

X 100 

100% 
01 Inspeção 
mensal por 

serviço 

01 Inspeção 
mensal por 

serviço 

01 Inspeção 
mensal por 

serviço 

MAC / 
VISA / 

PRÓRPIOS 
 

• Fortalecer, estruturar e aperfeiçoar a vigilância em saúde para melhorar a qualidade e resolutividade das ações e serviços por
meio do cumprimento dos princípios estabelecidos nas políticas de saúde , contribuindo para melhoar a atenção à Saúde do
Indivíduo e comunidade.

Diretrizes



 
 

 
 

âmbito 
Municipal 

 
 
 
 
 

Controlar o 
risco sanitário 
nos locais de 
interesse à 

Saúde 

Nº de Locais de 
interesse à saúde 

inspecionados / total 
de estabelecimentos 

de alimentos 
cadastrados no SIVISA 

X 100 

100% 
01 Inspeção por 

Bimestre por 
serviço 

01 Inspeção por 
Bimestre por 

serviço 

01 Inspeção por 
Bimestre por 

serviço 
  

Controlar o 
risco sanitário 
dos eventos 
toxicológicos 

Nº de casos de 
intoxicação por 

agrotóxicos notificados 
no SINAN / Nº de 
investigações dos 

eventos toxicológicos 
nas atividades 

reguladas na Vigilância 
Sanitária 

100% 

 Investigar 
todas as 
notificações de 
intoxicação por 
Agrotóxico 

Investigar todas 
as notificações 
de intoxicação 
por Agrotóxico 

Investigar todas 
as notificações 
de intoxicação 
por Agrotóxico 

  

Capacitar para 
controlar o 

risco sanitário 

Nº de profissionais 
credenciados na equipe 

municipal como 
autoridade sanitária / 

nº de profissionais 
credenciados na equipe 

municipal como 
autoridade sanitária 

capacitados para 
execução das ações de 

vigilância X 100 

100%   

Efetivar PAVISA 
para 

credenciamento 
das Autoridades 

Sanitárias 

  



 

Fortalecer a 
gestão do 
sistema 

Municipal de 
Vigilância 
Sanitária 

Elaborar e 
operacionalizar 
anualmente a 

programação Anual de 
Ações da Vigilância 

Sanitária aprovando no 
Conselho Municipal de 

Saúde 

PAVISA anual 
aprovado 

  

Homologar 
PAVISA (CMS, 

Câmara, 
Regional) 

  

Fortalecer o 
Controle Social 

no Sistema 
Municipal de 

Vigilância 
Sanitária 

Elaborar 01 informativo 
anual destinado aos 

Conselheiros 
Municipais de Saúde 

como forma de mantê-
los a par das principais 

ações de vigilância 
Sanitária 

01 Relatório 
aprovado pelo 

CMS 
- - 

01 Relatório 
aprovado pelo 

CMS 
  

Vigilância em 
Saúde 

Ineficiência na 
Efetivação das 

ações de 
promoção e 
prevenção à 

Saúde no 
âmbito da 

vigilância em 
Saúde 

Ampliar as 
ações de 

prevenção à 
saúde, com 

ações 
intersetoriais, 
estabelecendo 

parceria com as 
escolas 

municipais de 
educação, 

Monitoramento dos 
indicadores do 

SISPACTO 

Melhorar em 05 
% os indicadores 

do SISPACO 
  

Realizar a 
avaliação dos 
indicadores e 
percentual de 

melhora. 

  



 
 

Vigilância 
Epidemiológica 

Dificuldade de 
integração e 
comunicação 

com os serviços 
de saúde 

municipais e 
restrita atuação 

no âmbito 
intersetorial, 
reforçando o 
conceito de 

vigilância em 
Saúde 

Desenvolver 
encontros e 

situações 
promotoras de 
integração com 
os serviços de 

Atenção Básica 
e intersetorial 
do município, 

participando do 
processo de 

educação 
permanente e 

outros 
encontros de 

interesse. 

Monitoramento das 
Ações de 

intersetorialidade do 
Município 

Melhorar em 
10% as ações de 

saúde de 
integração e 

comunicação no 
âmbito 

Municipal 

  

Instituir o 
relatório 

consolidado de 
informações 

retornando às 
equipes 

  

Dificuldades 
para 

prevenção, 
controle e 

notificação dos 
casos de 
violência 

doméstica e 
sexual 

Contribuir e 
melhorar a 

qualificação e 
resolutividade 

com 
implantação e 

implementação 
e ampliação 
das ações do 

controle e 
notificação 

pertinentes das 
situações de 

violência 
Doméstica e 

Sexual 

Monitoramento 
periódico do SINAN 
relativos à Violência 

Doméstica 

Melhorar em 10 
% a alimentação 

do SINAN 
relativos à 

Violência Sexual 
e Doméstica 

  

Melhorar em 10 
% a alimentação 

do SINAN 
relativos à 

Violência Sexual 
e Doméstica 

  



 

Dificuldades na 
regularidade 
das ações de 
Controle de 

Vetores 

Ampliar a 
cobertura no 
controle de 

vetores 

Monitoramento 
periódico do SISAWEB, 
relativo à Produção das 

ações executadas 

Realizar 80 % das 
visitas por ciclo 

nos imóveis 
existentes no 

município 

25 % visitados 50% visitados 80 % visitados   

Dificuldades 
quanto à 

notificação das 
doenças e 

agravos 
notificáveis, de 
acordo com as 

diretrizes 
estaduais 

Capacitar 
equipes de 
saúde para 

notificação das 
doenças e 

agravos 
notificáveis 

Monitoramento 
periódico do SINAN 

relativos à Notificação / 
encerramento dos 
agravos em tempo 

oportuno. 

Melhorar em 
30% a 

notificação dos 
agravos/encerra

mento em 
tempo oportuno. 

Garantir a 
investigação e 
encerramento 

em tempo 
oportuno 

Garantir a 
investigação e 
encerramento 

em tempo 
oportuno 

Garantir a 
investigação e 
encerramento 

em tempo 
oportuno 

  

 

Falta de 
informação 
sobre a 
situação 
epidemiológica 
do município. 

Implantação de 
um boletim 
informativo, 

para as 
unidades de 

saúde, sobre a 
situação 

epidemiológica 
em cada área 

da ESF. 

Número de boletins 
informativos por ano. 

      

 



 
 

EIXO – 06 – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

 

 

Objetivos Específicos 
Promover a melhoraria da qualidade e resolutividade das ações e serviços em cumprimento dos princípios estabelecidos nas 
políticas de saúde nacional, estadual e municipal contribuindo para melhorar a Atenção à Saúde do Indivíduo e comunidade. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status da 
Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Assistência Básica 
 

Ausência de 
Efetividade das ações 

de Prevenção, 
recuperação, 

reabilitação em 
Saúde Bucal 

Implantar equipe 
de Saúde Bucal 
Vinculada à ESF 

% de ESF com 
Equipe de Saúde 
Bucal Implantada 

20% 

Realizar estudo 
de Impacto 
financeiro e 
impacto na 
melhoria da 

saúde 

Apresentar 
proposta ao 

executivo 
solicitando os 

ajustes 

Implantar 02 
equipes de 

Saúde Bucal 
vinculada a ESF 

PAB / 
PRÓPRIOS 

 

Necessidade de 
Adequação do 

Quadro de 
Servidores às Equipes 

de Saúde Bucal da 
ESF 

Redefinir Carga 
Horária/ 

Vencimentos de 
Profissionais às 
necessidades de 
Implantação de 

Equipe 

Número de 
Equipes de Saúde 
Bucal com Carga 

horária e 
Vencimentos 
Adequados 

20%  

Realizar estudo 
para 

levantamento de 
Carga Horária e 

vencimentos 
adequados 

Alterar carga 
horária com 
vencimentos 
adequados 

PAB / 
PRÓPRIOS 

 

Recuperação 
Necessidade de 

Efetivação das Ações 
de Recuperação 

Implementar o 
serviço de 

Laboratório de 

% de Ampliação do 
Serviço 

20% 
Manutenção do 

Serviço 
Existente 

 

Realizar pleito de 
ampliação do 

número de 
próteses 

PAB / 
PRÓPRIOS 

 

• Fortalecer, estruturar e aperfeiçoar as Ações da Assistência Odontolótica com ênfase na prefenção de doenças e promoção da
Saúde Bucal.

Diretrizes



 

Próteses 
Municipal 

Implantar 
protocolo de 

Atendimento do 
Laboratório de 

Próteses 
Municipal 

Protocolo 
Implantado 

SIM - - 

Definir protocolo 
de avaliação para 

ingresso no 
atendimento de 
Laboratório de 

Próteses 

PAB / 
PRÓPRIOS 

 

Assistência 
Especializada 

Ausência de serviço 
odontológico 
especializado 

Implantar Centro 
de Especialidades 

Odontológicas 
tipo I 

Assistência 
Especializada       

 

 

 

 

 

EIXO – 07 – GESTÃO DO SUS 

 

 

• Implementar o Modelo de Atenção à Saúde no Município por meio do Cumprimento dos princípios estabelecidos na Política
Nacional de Atenção: Acessibilidade, Vínculo, Coordenação, Continuidade do Cuidado, Territorialização e adscrição de Clientela,
Responsabilização e humanização.

Diretrizes



 
 

Objetivos Específicos 
Fortalecer, estruturar e aperfeiçoar a vigilância em Saúde para melhorar a qualidade e resolutividade das ações e serviços por 

meio do cumprimento dos princípios estabelecidos nas políticas de saúde nacional, estadual e municipal contribuindo para 
melhorar a Atenção à Saúde do Indivíduo e comunidade. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta Recurso 
Financeiro 

Status 
da Ação 2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Estratégia Saúde 
da Família 

Ausência de 
Cobertura de PACS 
em todo Município 

Ampliação do PACS 
% Cobertura de 

PACS 
75%    

PAB / 
PROPRIOS 

 

Ampliação de ESF % Cobertura de ESF 75%    
PAB / 

PROPRIOS 
 

Implantar 01 NASF 
Nº de NASF 
Implantado 

    
PAB / 

PROPRIOS 
 

Ineficiência na 
Gestão das 

Informações 

Contratação de 
Sistema / Serviço / 

Equipamento para a 
gestão de 

informações das 
ESFs 

Serviço Contratado     
PAB / 

PROPRIOS 
 

Alto índice de 
atendimento de 

urgências Básicas 
no Hospital 
Municipal 

Reynaldo Guerra 

Aquisição de 
equipamentos para 

atendimento de 
Urgências básicas na 

ESF 

% de Unidades de 
ESF com 

equipamento de 
Atendimento das 
Urgências Básicas 

    
PAB / 

PROPRIOS 
 

Atenção Básica 
Ausência de 

financiamento das 
ações do PASC 

Parametrização da 
equipe do PASC e 
inclusão no SCNES 

Equipe 
parametrizada e 

incluída no SCNES 
      

Ouvidoria 

Ausência de 
Estrutura da 

Ouvidoria SUS 
Municipal 

Instituição Legal da 
Ouvidoria SUS 

Municipal 

Lei de Implantação 
da Ouvidoria 

Municipal 

Lei 
Publicada 

  

Criar Lei 
Municipal 

instituindo a 
Ouvidoria SUS 

Municipal 

PAB / MAC 
/ 

PROPRIOS 
 



 

Contratação do 
Ouvidor SUS 

01 Ouvidor       

Alocação de 
estrutura própria à 

Ouvidoria SUS 
Municipal 

Ouvidoria em local 
próprio 

      

Departamento 
de Saúde 

Ausência de 
mecanismo de 
avaliação dos 
serviços 

Implantar pesquisa 
de satisfação do 

usuário 

Mecanismo 
implantado 

      

Capacitar equipes 
para utilização de 
dados de pesquisa 

na melhoria da 
qualidade do 

atendimento dos 
serviços prestados 

% Equipes 
capacitadas 

      

Ausência de 
instrumentos para 

a conclusão da 
informatização da 

rede de 
informações em 

saúde 

Aquisição de 
microcomputadores 
para a conclusão da 

informatização 

% de Unidades com 
microcomputadores 

conforme 
necessidade 

60% - 

Realizar 
levantamento de 
quantitativo de 
equipamento 

necessário 

Adquirir 
equipamentos 

necessários 

PAB / MAC 
/ 

PROPRIOS 
 

Ausência de 
instrumentos para 

a conclusão da 
informatização da 

rede de 

Aquisição de 
equipamentos 

estruturantes da 
rede de informação 

% de Unidades com 
Equipamentos 

estruturantes da 
rede conforme 

necessidade 

60% - 

Realizar 
levantamento de 
quantitativo de 
equipamento 

necessário 

Adquirir 
equipamentos 

necessários 

PAB / MAC 
/ 

PROPRIOS 
 



 
 

informações em 
saúde 

Capacitar 
profissionais para 
uso de sistema de 

informações e 
equipamentos 

% dos Profissionais 
capacitados por 

Unidade 
60%   60% 

PAB / MAC 
/ 

PROPRIOS 
 

 

Ausência do 
serviço de 
Auditoria do SUS 
Municipal 

Instituição legal do 
Serviço de Auditoria 

do SUS Municipal 

Criação de Lei de 
instituição do 

Serviço de Auditoria 
SUS Municipal 

      

Humanização: 
Saúde do 

Trabalhador do 
Departamento 
Municipal de 

Saúde 

Ineficiência na 
Atenção à Saúde 
do Trabalhador 

Implantar e 
Organizar do serviço 

de saúde do 
trabalhador, que 
incluam vacinas, 

acompanhamento, 
avaliações 
periódicas, 

acompanhamento 
por acidente de 

trabalho, exames 
preventivos 

% Trabalhadores do 
Depto. de Saúde em 
acompanhamento 

pelo serviço 

      

Articular equipe, 
espaço e orientação 
dos trabalhadores 

para ginástica 
laboral, Postura e 
redução dos riscos 

de doenças laborais 

Realização das 
Ações preventivas 

às doenças 
ocupacionais 

      



 

  

Criar um Fórum de 
Trabalhadores 

permanente, para 
discussão das 

relações de trabalho 
e melhoria no 
processo de 

trabalho 

Fórum de 
Trabalhadores 

implantado 
      

Humanização: 
Educação 
Permanente 

Ausência de 
recursos e 
atividades de 
Educação 
Permanente no 
âmbito Municipal 

Criar o plano 
municipal de 

educação 
permanente 

Plano municipal 
criado 

      

Implantar uma 
agenda mensal de 

atividades de 
Educação 

Permanente 

Agenda criada e 
executada 

      

Capacitação das 
equipes de Saúde 
(Atenção Básica / 

Pronto Atendimento 
e Equipe Hospitalar) 
em atenção à crise 
em Saúde Mental 

Capacitação 
realizada 

      



 
 

Criação dos Comitês 
de Ética dos 

profissionais de 
saúde, para 

conscientização e 
responsabilização 

dos servidores 

Comitê de Ética 
instituído 

      

Reativar os serviços 
do TELESAÚDE no 
âmbito Municipal 

Reafirmar o 
contrato com 

Secretaria Estadual 
de Saúde 

      

Criação do Núcleo 
de Educação 

Permanente e 
Humanização 

(NEPeH), com uma 
composição 

multiprofissional 

NEPeH criado       

Criar orçamento 
próprio para o 

funcionamento do 
NEPeH 

Dotação 
programada e 

realizada 
      



 

Humanização: 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Ausência de Plano 
de Carreira, Cargos 

e Salários 

Criar comissão de 
Estudo de Plano de 
Carreira, Cargos e 
Salários da Saúde 

Comissão Criada       

Criar o Plano de 
Cargos, Carreira e 
Salário da Saúde 

Plano criado       

Implantar 
gratificação por 
desempenho de 

Equipe, através da 
avaliação de 
indicadores e 
satisfação do 

Usuários – PMAQ-AB 

Gratificação 
instituída 

      

Criar Oficina de 
Talentos, visando 

incentivar o 
trabalhador a usar 
de sua criatividade 
em seu trabalho no 

dia a dia. 

Oficina de Talentos 
instituída 

      

 

 

 

 



 
 

EIXO – 08 – CONTROLE SOCIAL 
 

 

 

Objetivos 
Específicos 

Fortalecer, estruturar e aperfeiçoar a vigilância em Saúde para melhorar a qualidade e resolutividade das ações e serviços por 
meio do cumprimento dos princípios estabelecidos nas políticas de saúde nacional, estadual e municipal contribuindo para 

melhorar a Atenção à Saúde do Indivíduo e comunidade. 

Área 
Programática 

Problema Ação 
Indicador de 

Acompanhamento 

Meta 
Recurso 

Financeiro 
Status 

da Ação 2014 1º Quadrimestre 
2º 

Quadrimestre 
3º 

Quadrimestre 

 

Falta de dotação 
orçamentária para 
o Conselho de 
Saúde 

Elaborar projeto 
de lei para 

destinação de 
0,003% do 

orçamento em 
saúde, na LDO, 

para o Conselho 
Municipal de 

Saúde 

Lei elaborada e 
aprovada na Câmera 

Municipal 
SIM   Lei publicada Gestão  

 

 
Disponibilizar 

0,003% do 
orçamento da 
Saúde, na LDO, 

para as atividades 
do Conselho 

Porcentagem da 
meta orçamentária 

disponibilizada 
      

• Implemtntar o Modelo de Atenção à Saúde no Município por meio do Cumprimento dos princípios estabelecidos na Política
Nacional de Atenção: Acessibilidade, Vínculo, Coordenação, Continuidade do Cuidado, Territorialização e adscrição de Clientela,
Responsabilização e humanização.

Diretrizes



 

Municipal de 
Saúde 

 

Ausência de 
Informações sobre 

os conselhos 
municipal e Locais 

Criar informativo 
mensal com 

informações sobre 
ações dos 

conselhos locais de 
saúde 

Informativo mensal 
criado 

      

Conselhos de Saúde 
 
 
 
 
 

Implantar 
Conselhos Locais 

nas áreas de 
referência das 

ESFS para 
efetivação do 

planejamento e 
controle social 

% Unidades de ESFS 
com Conselho Local 

implantado 
14%   

Ativar o CLS Vila 
Tatu 

PAB / 
MAC / 

PROPRIO 
 

Ausência de 
Educação 

Permanente dos 
Conselhos 

Municipais de 
Saúde 

 
 
 

Criar Plano de 
Educação 

Permanente dos 
Conselhos De 

Saúde 

Plano de Educação 
Permanente Criado 

Sim  
Instituição da 

Comissão 

Criação do Plano 
de Educação 
Pemenante 

PAB / 
MAC / 

PROPRIO 
 

Capacitar os 
Conselhos de 

Saúde para Melhor 
desempenho. 

% de Conselheiros 
Capacitados 

100%   
Contratação de 
Empresa para 
Capacitação 

PAB / 
MAC / 

PROPRIO 
 

Criar mesa 
redonda dos 
conselhos de 

políticas públicas 
do Município de 

Cajati 

Mesa redonda, com 
02 reuniões ao ano 

      



 
 

Apoiar a 
participação 
efetiva dos 

conselheiros no 
FOCUS (fórum da 

RASS-7) 

Viabilizar o 
transporte 

50%   

Garantir o 
Transporte para 
Participação em 
02 reuniões da 

focus 

PAB / 
MAC / 

PROPRIO 
 

 


