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Diretriz 1 – Aprimoramento Da Política De Atenção Básica Mediante A Promoção Do Cuidado Integral Às Pessoas Nos Vários Ciclos Da Vida.

Objetivo especifico – Ampliar e aprimorar a Atenção Primária a Saúde, promovendo a equidade na atenção.
Metas Plurianuais 2022-2025
2021
Meta Anual 2022
Meta Anual 2023
Meta Anual 2024
Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Construir Novas Unidades
Básicas de Saúde

Unidade construída

Ampliar o nº de
Unidades Básicas de
Saúde (UBS) de modo
a ampliar a cobertura
prevista pelas equipes
de Atenção Básica
(ESF/APS)

Ampliar o nº de
Unidades Básicas de
Saúde (UBS) de modo
a ampliar a cobertura
prevista pelas equipes
de Atenção Básica
(ESF/APS)

Ampliar o nº de
Unidades Básicas de
Saúde (UBS) de modo
a ampliar a cobertura
prevista pelas equipes
de Atenção Básica
(ESF/APS)

Ampliar o nº de
Unidades Básicas de
Saúde (UBS) de modo
a ampliar a cobertura
prevista pelas equipes
de Atenção Básica
(ESF/APS)

Implementar e
implantar o sistema de
prontuário eletrônico
integrado em todos os
serviços de saúde
municipal

Implementar e
implantar o sistema de
prontuário eletrônico
integrado em todos os
serviços de saúde
municipal

Implementar e
implantar o sistema de
prontuário eletrônico
integrado em todos os
serviços de saúde
municipal

Implementar e
implantar o sistema de
prontuário eletrônico
integrado em todos os
serviços de saúde
municipal

Implementação do Sistema
de Prontuário Eletrônico
integrado.

Dotar as UBS de
Recursos Humanos e
equipamentos em
quantidade suficiente
para atingir a

Dotar as UBS de
Recursos Humanos e
equipamentos em
quantidade suficiente
para atingir a

Dotar as UBS de
Recursos Humanos e
equipamentos em
quantidade suficiente
para atingir a

Dotar as UBS de
Recursos Humanos e
equipamentos em
quantidade suficiente
para atingir a

Contratação profissionais e
aquisição de equipamentos
de acordo com as
necessidades das Unidades,
com formação em nível

Programa implantado

Implantar e implementar o
Programa Saúde da Família
no município
*Através de recursos
próprios, emendas
parlamentares e
transferências fundo a
fundo.
Implementação e
implantação do
E-SUS, HORUS, e do
NIS(núcleo de
informação à saúde)

Implementação e
implantação do Programa
ESF e APS
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cobertura prevista e
com formação integral
para atendimento com
qualidade e
resolutividade
Ampliar a
territorialização da
população adstrita das
Unidades Básicas de
Saúde visando
otimização dos
recursos e demanda

cobertura prevista e
com formação integral
para atendimento com
qualidade e
resolutividade
Ampliar a
territoriliazação da
população adstrita das
Unidades Básicas de
Saúde visando
otimização dos
recursos e demanda

cobertura prevista e
com formação integral
para atendimento com
qualidade e
resolutividade
Ampliar a
territoriliazação da
população adstrita das
Unidades Básicas de
Saúde visando
otimização dos
recursos e demanda

cobertura prevista e
com formação integral
para atendimento com
qualidade e
resolutividade
Ampliar a
territoriliazação da
população adstrita das
Unidades Básicas de
Saúde visando
otimização dos
recursos e demanda

50% de cobertura
populacional estimada
pelas equipes de
Atenção Primária

60% de cobertura
populacional estimada
pelas equipes de
Atenção Primária

Implantação de pontos Implantação de pontos
de vacinação em
de vacinação em
campanhas
campanhas
descentrados pelo
descentrados pelo
município.
município.

Implantação de pontos
de vacinação em
campanhas
descentrados pelo
município.

Garantir 30% da
cobertura
populacional estimada
elas equipes de
Atenção Primária

especifico à sua atuação,
com enfoque na
Humanização.

Ampliação do processo de
territoriliazação a população
adstrita em determinada
área com a implantação do
ESF e APS

Mapeamento

80% de cobertura
populacional estimada
pelas equipes de
Atenção Primária

Implantação e
Implementação o Programa
Saúde da Família e APS

Cobertura populacional
estimada pelas equipes
da Atenção Primária

Implantação de pontos
de vacinação em
campanhas
descentrados pelo
município.

Implantação de pontos de
vacinação em campanhas
descentrados pelo município.

Ampliação de
indicadores de vacina.
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Fortalecimento do
PSE- programa saúde
da escola

Fortalecimento do
PSE- programa saúde
da escola

Fortalecimento do
PSE- programa saúde
da escola

Fortalecimento do
PSE- programa saúde
da escola

Fortalecimento do PSEprograma saúde da escola

Atividades realizadas.

Implementar todos os
programas da atenção
primaria visando o
fortalecimento das
ações da prevenção da
saúde.

Implementar todos os
programas da atenção
primaria visando o
fortalecimento das
ações da prevenção da
saúde.

Implementar todos os
programas da atenção
primaria visando o
fortalecimento das
ações da prevenção da
saúde.

Implementar todos os
programas da atenção
primaria visando o
fortalecimento das
ações da prevenção da
saúde.

Implementar todos os
programas da atenção
primaria visando o
fortalecimento das ações da
prevenção da saúde.

Ações implementadas

Implantação da equipe
multidisciplinar, antigo
NASF na garantia de
assistência integral à
saúde.

Implantação da equipe
multidisciplinar, antigo
NASF na garantia de
assistência integral à
saúde.

Implantação da equipe
multidisciplinar, antigo
NASF na garantia de
assistência integral à
saúde.

Implantação da equipe
multidisciplinar, antigo
NASF na garantia de
assistência integral à
saúde.

Implantar da equipe
multidisciplinar, antigo NASF
na garantia de assistência
integral à saúde.

Equipe implantada.

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Realizar reforma de
estruturação e equipar

Ampliação da saúde
bucal

Objetivo - ampliar a assistência da saúde bucal no município

2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Readequar as
estrutura das sala de
odontologia existentes

Readequar as
estrutura das sala de
odontologia existentes

Metas Plurianuais 2022-2025
Meta Anual 2024
Meta Anual 2025
Readequar as
estrutura das sala de
odontologia existentes

Readequar as
estrutura das sala de
odontologia existentes

7

Solicitar emenda para
aquisição ônibus
odontológico.

Adquirir ônibus
odontológico e
equipamentos e
profissionais.

Implementar ações
volantes de saúde
bucal

Implementar ações
volantes de saúde
bucal

Aderir ao laboratório
de próteses dentária

Implantar o serviço de
próteses dentaria

Implementar o serviço
de próteses dentaria

Implementar o serviço
de próteses dentaria.

Adquirir ônibus e
equipamentos através de
emenda parlamentar.
Implantar o LPD

Ampliação da
assistência em saúde
bucal
Promoção do bem estar
em saúde bucal dos
munícipes através de
fornecimento dos
próteses e
acompanhamento em
relatórios mensais.
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Diretriz II: Garantia E Qualificação Do Acesso Da População Aos Serviços De Saúde Em Tempo Adequado, Com Ênfase Na Humanização E Equidade Por Meio Do
Aprimoramento Da Atenção Especializada.
Objetivo Especifico - Fortalecer as ações do Complexo Regulador nas redes de atenção, visando a integralidade do atendimento

2021

Metas Plurianuais 2022-2025
Meta Anual 2024
Meta Anual 2025

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Qualificar a Central de
Marcação de
Consultas

Qualificar a Central de
Marcação de
Consultas

Qualificar a Central de
Marcação de
Consultas

Implantar protocolos
de regulação

Implantar protocolos
de regulação

Viabilizar a ampliação
de 1% da oferta de
procedimentos de
média e alta
complexidade do
município

Viabilizar a ampliação
de 2% da oferta de
procedimentos de
média e alta
complexidade do
município

Acompanhar
protocolos
implantados
Viabilizar a ampliação
de 3% da oferta de
procedimentos de
média e alta
complexidade do
município

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Qualificar a Central de
Marcação de
Consultas

Desenvolver ações visando
qualificar o Complexo
Regulador. Garantir a
educação permanente dos
profissionais, através de
capacitações e participação
em eventos relacionados.

Efetividade do fluxo da
Central de Marcação de
Consulta.

Acompanhar
protocolos
implantados
Viabilizar a ampliação
de 5% da oferta de
procedimentos de
média e alta
complexidade do
município

Elaborar e implantar
protocolos para regulação

Indicador de qualidade
em saúde

Viabilizar o aumento da
oferta de serviços de média
e alta complexidade de
acordo com a
disponibilidade financeira e
orçamentária, pleiteando
aumento de recursos MAC,
junto ao Ministério da Saúde

Produção de serviços

Objetivo – Garantir o acesso da população a atenção a média complexidade no município
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2021

Metas Plurianuais 2021-2025
Meta Anual 2024
Meta Anual 2025

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Ações

Implantar o programa
melhor em casa

Implementar a
assistência do
programa melhor em
casa

Implementar a
assistência do
programa melhor em
casa

Implementar a
assistência do
programa melhor em
casa

Implantar e implementar o
programa melhor em casa
através das equipes de
EMAD e EMAP.

Garantir o
Funcionamento do
Ambulatório de
Especialidades

Garantir o
Funcionamento do
Ambulatório de
Especialidades

Garantir o
Funcionamento do
Ambulatório de
Especialidades

Garantir o
Funcionamento do
Ambulatório de
Especialidades

Garantir o custeio e o
incremento para o correto e
adequado funcionamento do
Ambulatório de
Especialidades

Indicadores de
Acompanhamento
Monitoramento
da assistência
através do ESUS.
Monitoramento das
ações e atendimentos
das ações do
Ambulatório de
Especialidades.

Reforma do predial e
readequações.
Compra de equipamentos,
aparelhos e mobiliários.
Manutenção predial e de
equipamentos.
*Por meio de Recursos
próprios, Emendas
Parlamentares, transferência
fundo a fundo

Objetivo - Fortalecer a rede hierarquizada de reabilitação do município
Metas Plurianuais 2022-2025
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2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2024

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Garantir o acesso dos
munícipes nos serviços
de reabilitação do
município

Garantir o acesso dos
munícipes nos serviços
de reabilitação do
município

Garantir o acesso dos
munícipes nos serviços
de reabilitação do
município

Garantir o acesso dos
munícipes nos serviços
de reabilitação do
município

Demanda atendida nos
serviços de reabilitação
municipal.

Ampliar a oferta em
até 10% dos serviços
de sustentação de
reabilitação com
ênfase na rede de
atenção à pessoa com
deficiência conforme
políticas vigentes

Ampliar a oferta em
20% dos serviços de
sustentação de
reabilitação com
ênfase na rede de
atenção à pessoa com
deficiência conforme
políticas vigentes

Ampliar a oferta em
30% dos serviços de
sustentação de
reabilitação com
ênfase na rede de
atenção à pessoa com
deficiência conforme
políticas vigentes

Ampliar a oferta em
30% dos serviços de
sustentação de
reabilitação com
ênfase na rede de
atenção à pessoa com
deficiência conforme
políticas vigentes

Garantir o funcionamento
das unidades de reabilitação
de serviços próprios através
de custeio, RH, despesa
permanente e insumos.
Facilitar o acesso dos
munícipes aos serviços de
reabilitação
Monitorar e viabilizar a
implementação de Centro
de Reabilitação; Qualificar a
rede em reabilitação, tais
como a adequação da
estrutura física, ampliação
do serviço de reabilitação na
Atenção Básica; Fortalecer a
rede de reabilitação através
da educação continuada
para equipe
multiprofissional da rede
pública; ampliar a
interlocução com a rede de
atenção básica visando
mapear as pessoas com
deficiência nos territórios
adstritos da Unidades de
saúde.
Compras de equipamentos.
*Por meio de emendas
federais
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Diretriz 3 – Aprimoramento da Rede Atenção às Urgências, com expansão e adequação do PA de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de
centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção e implantação do serviço de atendimento diagnostico terapêutico.
Objetivo – Ampliação e reestruturação da Rede de Atenção às Urgências
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Realizar a habilitação
do PA para UPA

Implementar UPA

Garantir o
funcionamento da
Unidade de Urgência
e Emergência

Garantir o
funcionamento da
Unidade de Urgência
e Emergência

Garantir o
funcionamento da
Unidade de Urgência
e Emergência

Garantir o
funcionamento da
Unidade de Urgência
e Emergência

Manter em 100% o
número de Unidade
de Urgência e
Emergência com
serviço de notificação
contínua da violência
doméstica, sexual

Manter em 100% o
número de Unidade
de Urgência e
Emergência com
serviço de notificação
contínua da violência
doméstica, sexual

Manter em 100% o
número de Unidade
de Urgência e
Emergência com
serviço de notificação
contínua da violência
doméstica, sexual

Manter em 100% o
número de Unidades
de Urgência e
Emergência com
serviço de notificação
contínua da violência
doméstica, sexual

Implementar UPA

Meta Anual 2025
Implementar UPA

Ações
Realizar atendimentos
conforme protocolos
estabelecidos para UPA que
atenda a demanda
municipal.
1 - Dar continuidade no
processo de adequação de
recursos humanos na
Unidades de Urgência;
2 - Garantir materiais
permanentes, insumos e
serviços na Unidade de
Urgência e Central de
Remoção
3- compra de equipamentos
1 - Capacitação dos
profissionais; 2monitoramento das
notificações

Indicadores de
Acompanhamento
Atendimentos.

Efetividade dos
atendimentos considerando
adequações estrutural e de
recursos humanos

Notificações realizadas
pela equipe da unidade
de urgência e
emergência
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e/ou outras formas de
violências ao ano
Garantir que 100%
dos munícipes
acidentados e
regulados pelo SAMU
192 sejam assistidos
de acordo com a
gravidade presumida
Solicitar Troca de
Frota

e/ou outras formas de
violências ao ano
Garantir que 100%
dos munícipes
acidentados e
reguladas pelo SAMU
192 sejam assistidos
de acordo com a
gravidade presumida
Solicitar ampliação de
frota para uma USB e
Uma USA

e/ou outras formas de
violências ao ano
Garantir que 100%
dos munícipes
acidentados e
reguladas pelo SAMU
192 sejam assistidos
de acordo com a
gravidade presumida
Solicitar habilitação
para motolância

Manter em 100% a
Cobertura do serviço
de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU 192) do
município.

Manter em 100% a
Cobertura do serviço
de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU 192) do
município.

Manter em 100% a
Cobertura do serviço
de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU 192) do
município.

e/ou outras formas de
violências ao ano
Garantir que 100%
dos munícipes
acidentados e
reguladas pelo SAMU
192 sejam assistidos
de acordo com a
gravidade presumida
Manter a frota de
ambulâncias SAMU e
equipamentos aptos
para funcionamento.
Manter em 100% a
Cobertura do serviço
de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU 192) do
município.

1- Fortalecer a integração
entre os serviços de
atendimento pré-hospitalar
móvel e fixo

Demanda regulada pelo
SAMU 192 de acordo
com a sua gravidade.

Realizar junto ao ministério
da saúde e central de
regulação SAMU 192
Sorocaba.
1 - Capacitação dos
profissionais nas Unidades
de Urgência ; 2manutenção preventiva das
ambulâncias; 3 Informatização do serviço

Número de
atendimentos

Cobertura do serviço
SAMU 192
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Diretriz 4 – fortalecimento da Rede Cegonha e da Atenção à Saúde da Mulher.
Objetivo – Fortalecer a Atenção à Saúde da Mulher e Gestantes do município
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Ampliar a captação
precoce das gestantes
nas Unidades Básicas,
oferecendo qualidade
em
todos
atendimentos
na
unidade;
Cadastrar todas as
gestantes no E-SUS na
primeira consulta do
PN
independentemente
da idade gestacional.

Ampliar a captação
precoce das gestantes
nas Unidades Básicas,
oferecendo qualidade
em
todos
atendimentos
na
unidade;
Cadastrar todas as
gestantes no E-SUS na
primeira consulta do
PN
independentemente
da idade gestacional.

Ampliar a captação
precoce das gestantes
nas Unidades Básicas,
oferecendo qualidade
em
todos
atendimentos
na
unidade;
Cadastrar todas as
gestantes no E-SUS na
primeira consulta do
PN
independentemente
da idade gestacional.

Ampliar a captação
precoce das gestantes
nas Unidades Básicas,
oferecendo qualidade
em
todos
atendimentos
na
unidade;
Cadastrar todas as
gestantes no E-SUS na
primeira consulta do
PN
independentemente
da idade gestacional.

Aumentar a captação
precoce das gestantes
garantindo o acesso a
assistência do pré-natal e
alimentação dos sistemas
de informações.

Construir centro de
referência saúde da
mulher
Implantação
do
sistema efetivo de
controle de gestantes.
Implantar o apoio ao
deslocamento
da
gestante de acordo

Construir centro de
referência saúde da
mulher
Implementar do
sistema efetivo de
controle de gestantes
Implantar o apoio ao
deslocamento da
gestante de acordo

Construir centro de
referência saúde da
mulher
Implementar do
sistema efetivo de
controle de gestantes
Implantar o apoio ao
deslocamento da
gestante de acordo

Implementar o centro
de saúde da mulher

Através de recurso próprio
e emendas parlamentar.

Implementar do
sistema efetivo de
controle de gestantes
Implantar o apoio ao
deslocamento da
gestante de acordo

Capacitar profissionais e
adequar o sistema de
informações.
Adequar junto ao ministério
da Saúde o recuso através
da Rede cegonha.

Indicadores de
Acompanhamento
E-sus.

Número de busca ativa .

Sistema de Informações.
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com
as
futuras com as futuras
regulamentações.
regulamentações.

com as futuras
regulamentações.

com as futuras
regulamentações.

Fortalecer o processo
de educação em
saúde
para
as
gestantes
e
a
vinculação
aos
serviços.
Estabelecer
programas
interseririas
com
secretarias afins, no
sentido de atingir
grupos vulneráveis,
com a participação
das equipes de origem

Fortalecer do
processo de educação
em saúde para as
gestantes e a
vinculação aos
serviços.
Estabelecer
programas
interseririas com
secretarias afins, no
sentido de atingir
grupos vulneráveis,
com a participação
das equipes de
origem
Atingir em 100% o
acesso e a assistência
integral às gestantes
do município
Fortalecer o vínculo
com a referência do
município que
realizam o
procedimento do
parto.
Manter a investigação
dos óbitos maternos
e os óbitos em
mulheres em idade
fértil (MIF) por causas

Fortalecer o processo
de educação em
saúde para as
gestantes e a
vinculação aos
serviços.
Estabelecer
programas
interseririas com
secretarias afins, no
sentido de atingir
grupos vulneráveis,
com a participação
das equipes de
origem
Atingir em 100% o
acesso e a assistência
integral às gestantes
do município
Fortalecer o vínculo
com a referência do
município que
realizam o
procedimento do
parto.
Manter a investigação
dos óbitos maternos
e os óbitos em
mulheres em idade
fértil (MIF) por causas

Fortalecer o processo
de educação em
saúde para as
gestantes e a
vinculação aos
serviços.
Estabelecer
programas
interseririas com
secretarias afins, no
sentido de atingir
grupos vulneráveis,
com a participação
das equipes de
origem
Atingir em 100% o
Atingir em 100% o
acesso e a assistência acesso e a assistência
integral às gestantes
integral às gestantes
do município
do município
Fortalecer o vínculo
Fortalecer o vínculo
com a referência do
com a referência do
município que
município que
realizam o
realizam o
procedimento do
procedimento do
parto.
parto.
Manter a investigação Manter a investigação
dos óbitos maternos
dos óbitos maternos
e os óbitos em
e os óbitos em
mulheres em idade
mulheres em idade
fértil (MIF) por causas fértil (MIF) por causas

Realizar grupos periódicos
das gestantes e normatizar
as ações com as secretarias.

E-sus.

Ampliar o atendimento nas
UBS

Demanda de Pré-Natal
atendida

Garantir acesso a
maternidade de referência.

E-sus/DNV.

Investigar os óbitos
maternos e os óbitos em
mulheres em idade fértil
(MIF) por causas

Proporção de óbitos
maternos e de mulheres
em idade fértil (MIF) por
causas presumíveis de
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presumíveis no
município

presumíveis no
município

presumíveis no
município

presumíveis no
município

presumíveis de morte
materna no município

morte materna
investigados.

Ampliar em 5% de
exames
citopatológicos do
colo do útero em
mulheres de 25 a 64
anos e a população
feminina na mesma
faixa etária.

Ampliar em 7% de
exames
citopatológicos do
colo do útero em
mulheres de 25 a 64
anos e a população
feminina na mesma
faixa etária.

Ampliar em 10% de
exames
citopatológicos do
colo do útero em
mulheres de 25 a 64
anos e a população
feminina na mesma
faixa etária.

Ampliar em 10% de
exames
citopatológicos do
colo do útero em
mulheres de 25 a 64
anos e a população
feminina na mesma
faixa etária.

Razão de exames
citopatológicos do colo do
útero em mulheres de 25 a
64 anos e a população
feminina na mesma faixa
etária

Ampliar em 5% o
número de
mamografias
realizadas em
mulheres de 50 a 69 e
população da mesma
faixa etária

Ampliar em 5% o
número de
mamografias
realizadas em
mulheres de 50 a 69 e
população da mesma
faixa etária

Ampliar em 5% o
número de
mamografias
realizadas em
mulheres de 50 a 69 e
população da mesma
faixa etária

Ampliar em 5% o
número de
mamografias
realizadas em
mulheres de 50 a 69 e
população da mesma
faixa etária

1. Estimular a coleta do
exame citopatológico
cérvico vaginal na
população alvo;
2. Avaliar o acesso de
mulheres de 25 a 59 anos
em situação de risco à
coleta de Papanicolaou
(risco =nunca colheram
exame; último exame há
mais de 3 anos; resultado
anterior alterado)
Estimular a realização de
mamografias realizadas em
mulheres de 50 a 69 e
população da mesma faixa
etária.

Razão de exames de
mamografia realizados em
mulheres de 50 a 69 e
população da mesma faixa
etária
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Diretriz 5- Fortalecimento da Rede Psicossocial, com ênfase no cuidado e promoção da saúde do município

Objetivo - Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde.
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Garantir o acesso dos
munícipes aos
serviços de saúde
mental, no CAPS e no
ambulatório de
psiquiatria

Garantir o acesso dos
munícipes aos
serviços de saúde
mental, no CAPS e no
ambulatório de
psiquiatria

Garantir o acesso dos
munícipes aos
serviços de saúde
mental, no CAPS e no
ambulatório de
psiquiatria

Garantir o acesso dos
munícipes aos
serviços de saúde
mental, no CAPS e no
ambulatório de
psiquiatria

Demanda atendida
pelos serviços de saúde
mental

Implementar Centro
de Atenção
Psicossocial (CAPS) no
município

Implementar Centro
de Atenção
Psicossocial (CAPS) no
município

Implementar Centro
de Atenção
Psicossocial (CAPS) no
município

Implementar Centro
de Atenção
Psicossocial (CAPS) no
município

Garantir o funcionamento
das unidades de saúde
mental (custeio de recursos
humanos, materiais e
equipamentos e
incrementos que se fizerem
necessário
Implementar a cobertura de
CAPS no município

Implementar a ações
da Residência
Terapêutica no
município
Qualificar 100 % dos
serviços da rede de
atenção psicossocial.

Implementar a ações
da Residência
Terapêutica no
município
Qualificar 100 % dos
serviços da rede de
atenção psicossocial.

Implementar a ações
da Residência
Terapêutica no
município
Qualificar 100 % dos
serviços da rede de
atenção psicossocial.

Implementar a ações
da Residência
Terapêutica no
município
Qualificar 100 % dos
serviços da rede de
atenção psicossocial.

Implementar o Programa de
Residência terapêutica no
município
1.Readequar recursos
humanos qualificados 2.
Adequar infraestrutura das
unidades
3.Revisar e instituir fluxos e
protocolos para
integralidade das ações de
saúde mental

Efetividade do CAPS
Cobertura dos Centros
de Atenção Psicossocial
(CAPS
/100.000
ação e efetividade da RT

Qualidade na
assistência
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Ampliar o acesso à
atenção psicossocial
da população em
geral de forma
articulada com os
demais pontos de
atenção em saúde e
outros pontos
intersetorias

Ampliar o acesso à
atenção psicossocial
da população em
geral de forma
articulada com os
demais pontos de
atenção em saúde e
outros pontos
intersetorias

Ampliar o acesso à
atenção psicossocial
da população em
geral de forma
articulada com os
demais pontos de
atenção em saúde e
outros pontos
intersetorias

Ampliar o acesso à
atenção psicossocial
da população em
geral de forma
articulada com os
demais pontos de
atenção em saúde e
outros pontos
intersetorias

4.Garantir a organização do
processo de trabalho e
supervisão clinica
institucional das equipes
.
Ampliar estratégias de
saúde mental.
Atendimento em parcerias
com serviço social e
psicologia

Demanda atendida por
serviços de saúde
mental
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Diretriz 6 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de Promoção e Vigilância

Objetivo - Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Implantar Comissões
Relacionadas à
Assistência à Saúde em
diversos seguimentos da
administração pública e
seus entes.
Garantir o
funcionamento de 100%
dos serviços de
Vigilância em Saúde

Implantar Comissões
Relacionadas à Assistência
à Saúde em diversos
seguimentos da
administração pública e
seus entes.
Garantir o funcionamento
de 100% dos serviços de
Vigilância em Saúde

Implantar Comissões
Relacionadas à
Assistência à Saúde em
diversos seguimentos da
administração pública e
seus entes.
Garantir o
funcionamento de 100%
dos serviços de
Vigilância em Saúde

Implantar Comissões
Relacionadas à
Assistência à Saúde em
diversos seguimentos da
administração pública e
seus entes.
Garantir o
funcionamento de 100%
dos serviços de
Vigilância em Saúde

Promover atividades
com secretarias e
entes.

Relatórios trimestrais
de atuação

Garantir o custeio dos
serviços de Vigilância
em Saúde

Funcionamento dos
serviços de vigilância
em saúde

Garantir 100% da
proporção de cura nas
coortes de casos novos
de tuberculose
pulmonar bacilífera no
município.
Implantar no município
o TDO (Tratamento
Diretamente Observado)
nos casos de
tuberculose afim de

Garantir 100% da
proporção de cura nas
coortes de casos novos de
tuberculose pulmonar
bacilífera no município.

Garantir 100% da
proporção de cura nas
coortes de casos novos
de tuberculose
pulmonar bacilífera no
município.

Garantir 100% da
proporção de cura nas
coortes de casos novos
de tuberculose
pulmonar bacilífera no
município.

Desenvolver ações
para ampliar a adesão
ao tratamento.

Proporção de cura
nas coortes de casos
novos de tuberculose
pulmonar bacilífera.
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aumentar a adesão ao
tratamento através do
apoio dos agentes
comunitários de saúde
Garantir que 100% dos
contatos intradomiciliares de casos
novos de tuberculose
sejam examinados pelas
unidades básicas e
especializadas em saúde

Garantir que 100% dos
contatos intradomiciliares de casos
novos de tuberculose
sejam examinados pelas
unidades básicas e
especializadas em saúde

Garantir que 100% dos
contatos intradomiciliares de casos
novos de tuberculose
sejam examinados pelas
unidades básicas e
especializadas em saúde

Garantir que 100% dos
contatos intradomiciliares de casos
novos de tuberculose
sejam examinados pelas
unidades básicas e
especializadas em saúde

Busca de contatos
intra-domiciliares de
casos novos de
tuberculoses
diagnosticados pelas
equipes referência das
unidades básicas e
especializadas em
saúde

Percentual dos
contatos intradomiciliares
examinados e
acompanhados

Ampliar o diagnóstico
precoce de infecção pelo
HIV no município.

Ampliar o diagnóstico
precoce de infecção pelo
HIV no município.

Ampliar o diagnóstico
precoce de infecção
pelo HIV no município.

Manter o número
absoluto de AIDS em
menores de 5 anos no
município

Percentual de
gestantes que
realizaram o prénatal com testagem
anti-HIV

Aumentar a triagem
sorológica da hepatite B
e C no município.

Aumentar a triagem
sorológica da hepatite B e
C no município.

Aumentar a triagem
sorológica da hepatite B
e C no município.

Aumentar a triagem
sorológica da hepatite B
e C no município.

Garantir a realização
de dois testes anti-HIV
na gestação; pacientes
soropositivas manter o
acompanhamento no
Ambulatório
Especializado;
Garantir tratamento
da mãe na gestação e
parto e da criança
conforme protocolo
vigente.
Oferecer
aconselhamento e
testagem nos
atendimentos
individuais para
pessoas que
apresentarem

Percentual de
pessoas acolhidas em
consulta de
enfermagem para
realização da triagem
sorológica
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situações de risco.
Controlar taxa de não
retorno para a
testagem sorológica, e
realizar busca quando
consentida.
Intensificar as reuniões
entre Atenção Primária e
Vigilância e Saúde afim
de discussão de ações
para prevenção e
redução de
morbimortalidade por
DNCT , acidentes e
violências
Investigar e desenvolver
ações de prevenção e
controle em situações
dos surtos e epidemias

Intensificar as reuniões
entre Atenção Primária e
Vigilância e Saúde afim de
discussão de ações para
prevenção e redução de
morbimortalidade por
DNCT , acidentes e
violências
Investigar e desenvolver
ações de prevenção e
controle em situações dos
surtos e epidemias

Intensificar as reuniões
entre Atenção Primária
e Vigilância e Saúde afim
de discussão de ações
para prevenção e
redução de
morbimortalidade por
DNCT , acidentes e
violências
Investigar e desenvolver
ações de prevenção e
controle em situações
dos surtos e epidemias

Intensificar as reuniões
entre Atenção Primária
e Vigilância e Saúde afim
de discussão de ações
para prevenção e
redução de
morbimortalidade por
DNCT , acidentes e
violências
Investigar e desenvolver
ações de prevenção e
controle em situações
dos surtos e epidemias

Monitorar e desenvolver
ações para redução da
Morbimortalidade por
Neoplasias, Hipertensão,
Diabetes, Violência e
Acidentes.

Monitorar e desenvolver
ações para redução da
Morbimortalidade por
Neoplasias, Hipertensão,
Diabetes, Violência e
Acidentes.

Monitorar e desenvolver Monitorar e desenvolver
ações para redução da
ações para redução da
Morbimortalidade por
Morbimortalidade por
Neoplasias, Hipertensão, Neoplasias, Hipertensão,
Diabetes, Violência e
Diabetes, Violência e
Acidentes.
Acidentes.

Realizar reuniões
periódicas.

Atas

Desenvolver as ações
de investigação,
prevenção e controle
surtos/epidemias
notificados

Ações baseadas em
POP para a
prevenção e controle
de surtos e
epidemias

Discutir e implantar
ações para redução da
morbimortalidade no
município.

Indicadores de
internações e
mortalidade
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Manter 100% do
monitoramento das
informações de
Internação e
mortalidade por
Doenças
Cerebrovasculares,
Doenças isquêmicas do
coração e Diabetes
Implantar as ações para
o diagnóstico precoce
das IST”s e Capacitar
profissionais da rede
básica e urgência e
emergência quanto ao
diagnóstico precoce de
doenças de notificação
compulsória e
imunopreveníveis afim
de controle de surtos,
transmissão vertical,
prevenção de
transmissão nas
parcerias sexuais

Reestruturação da
Vigilância em Saúde
em todos os seus eixos

Manter 100% do
monitoramento das
informações de
Internação e mortalidade
por Doenças
Cerebrovasculares,
Doenças isquêmicas do
coração e Diabetes
Implantar as ações para o
diagnóstico precoce das
IST”s

Reestruturação da
Vigilância em Saúde em
todos os seus eixos

Manter 100% do
monitoramento das
informações de
Internação e
mortalidade por
Doenças
Cerebrovasculares,
Doenças isquêmicas do
coração e Diabetes
Implantar as ações para
o diagnóstico precoce
das IST”s

Manter 100% do
monitoramento das
informações de
Internação e
mortalidade por
Doenças
Cerebrovasculares,
Doenças isquêmicas do
coração e Diabetes
Implantar as ações para
o diagnóstico precoce
das das IST”s

Reestruturação da
Vigilância em Saúde
em todos os seus
eixos

Reestruturação da
Vigilância em Saúde
em todos os seus
eixos

Monitorar internações
por complicações de
HAS e DM

Monitoramento das
mortalidades

Implementar
protocolo de
enfermagem.
Capacitar os
profissionais médicos
e enfermeiros sobre
abordagem sindrômica

Protocolos
implantados do
diagnóstico precoce
das IST”s

Reestruturar/
Implantar:
Vigilância Ambiental;

Unidades
Implantadas

Vigilância Sanitária
Vigilância
Epidemiológica
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Saúde do
Trabalhador
Plano
de
gerenciamento
e
reciclagem de resíduos
sólidos no município,
contemplando
uma
cooperativa.

Plano de gerenciamento
e reciclagem de resíduos
sólidos no município,
contemplando
uma
cooperativa.

Plano
de
gerenciamento
e
reciclagem de resíduos
sólidos no município,
contemplando
uma
cooperativa.

Plano
de
gerenciamento
e
reciclagem de resíduos
sólidos no município,
contemplando
uma
cooperativa.

Buscar parcerias no
município.

Plano Finalizado

Objetivo - Melhorar a homogeneidade e a cobertura vacinal na rotina e campanhas para prevenção, controle/erradicação das doenças imunopreviníveis
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Garantir 80% das
crianças menores de 5
anos adequadamente
vacinadas na rotina e
na Campanha de
vacinação contra a
Poliomielite

Garantir 98% das crianças
menores de 5 anos
adequadamente vacinadas
na rotina e na Campanha
de vacinação contra a
Poliomielite

Garantir 95% das
crianças menores de 5
anos adequadamente
vacinadas na rotina e na
Campanha de vacinação
contra a Poliomielite

Garantir 98% das
crianças menores de 5
anos adequadamente
vacinadas na rotina e na
Campanha de vacinação
contra a Poliomielite

Garantir logística e
recursos necessários
para as atividades de
vacinação
(infraestrutura, rede
de frio, recursos
materiais e humanos)

Coberturas vacinais
por faixa etária e tipo
de vacina na rotina e
campanhas de
vacinação
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Garantir os recursos
necessários para
realização da
Campanha de
Vacinação contra a
Poliomielite.
Multivacinação e
Monitoramento das
Coberturas vacinais
Realizar atividades
educativas e trabalho
conjunto com as
Escolas para melhoria
das coberturas
vacinais
Desenvolver
capacitações
periódicas para
profissionais
qualificando as ações
de imunização
Garantir cobertura
vacinal de 65% na
Campanha Nacional
de Vacinação contra a
Influenza nos grupos
prioritários
estabelecidos pelo
Ministério da Saúde

Garantir cobertura vacinal
de 70% na Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Influenza nos
grupos prioritários
estabelecidos pelo
Ministério da Saúde

Garantir cobertura
vacinal de 75% na
Campanha Nacional de
Vacinação contra a
Influenza nos grupos
prioritários
estabelecidos pelo
Ministério da Saúde

Garantir cobertura
vacinal de 80% na
Campanha Nacional de
Vacinação contra a
Influenza nos grupos
prioritários
estabelecidos pelo
Ministério da Saúde

Garantir logistica e
recursos necessários
para a realização da
campanha

Cobertura Vacinal

24

Cumprir a cobertura
vacinal, de acordo
com PNI, para as
vacinas do Calendário
Básico de vacinação

Cumprir a cobertura
vacinal, de acordo com
PNI, para as vacinas do
Calendário Básico de
vacinação

Cumprir a cobertura
vacinal, de acordo com
PNI, para as vacinas do
Calendário Básico de
vacinação

Cumprir a cobertura
vacinal, de acordo com
PNI, para as vacinas do
Calendário Básico de
vacinação

Estruturar equipes de
vacinação volante

Adequar e/ou manter
a estrutura de rede de
frio de 100% das salas
de vacinação da rede
municipal de saúde

Adequar e/ou manter a
estrutura de rede de frio
de 100% das salas de
vacinação da rede
municipal de saúde

Adequar e/ou manter a
estrutura de rede de frio
de 100% das salas de
vacinação da rede
municipal de saúde

Adequar e/ou manter a
estrutura de rede de frio
de 100% das salas de
vacinação da rede
municipal de saúde

Garantir as ações
necessárias para
manter a estrutura
adequada da rede de
frio

Cobertura Vacinal

Adequação

das salas
de vacinação

Objetivo - Prevenir e controlar as Arboviroses transmitidas por vetores
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Executar as ações do
Plano de Contingência
da Dengue conforme
situação
epidemiológica
(endêmica ou
epidêmica)

Executar as ações do Plano
de Contingência da
Dengue conforme situação
epidemiológica (endêmica
ou epidêmica)

Executar as ações do
Plano de Contingência
da Dengue conforme
situação epidemiológica
(endêmica ou
epidêmica)

Executar as ações do
Plano de Contingência
da Dengue conforme
situação epidemiológica
(endêmica ou
epidêmica)

1 - Manter a estrutura
operacional para os
agentes de saúde e
agentes comunitários.
2 - Executar estudo de
viabilidade para
projeto de
informatização dos
processos de trabalho
dos Agentes de Saúde.
3 - Capacitar

Indicadores de
produção (SISAWEB).
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Manter as ações de
controle e prevenção
da ocorrência de casos
secundários de
dengue no município.

Manter as ações de
controle e prevenção da
ocorrência de casos
secundários de dengue no
município.

Manter as ações de
controle e prevenção da
ocorrência de casos
secundários de dengue
no município.

Manter as ações de
controle e prevenção da
ocorrência de casos
secundários de dengue
no município.

Supervisores para o
controle de vetores e
animais nocivos.
4 - Realizar
levantamento
amostral anual de
índice de infestação de
larvas em todo o
município
5 – Divulgação dos
Agentes de Vetores,
afim de orientação aos
munícipes
1 - Realizar bloqueios
mecânicos, químicos e
arrastões através das
equipes específicas.
2. Desenvolver e
coordenar ações e
estratégias
intersetoriais para
eliminação de
criadouros em áreas
públicas.
3. Realizar busca ativa
de casos suspeitos
e/ou positivos em
todos os imóveis
visitados por Agentes
de Saúde ou Agentes
Comunitários de Saúde
bem como pelos
Agentes de Endemias.

Indicadores de
produção e de
imóveis visitados
(SISAWEB)
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Atender 100% das
denuncias registradas
nos canais
disponibilizados
relacionadas ao
controle da ocorrência
e prevenção

Atender 100% das
denuncias registradas nos
canais disponibilizados
relacionadas ao controle
da ocorrência e prevenção

Atender 100% das
denuncias registradas
nos canais
disponibilizados
relacionadas ao controle
da ocorrência e
prevenção

Atender 100% das
denuncias registradas
nos canais
disponibilizados
relacionadas ao controle
da ocorrência e
prevenção

Atender as
reclamações com a
indicação e/ou
execução de medidas
de combate tendo em
vista a prevenção e
controle da ocorrência
de diversos vetores
(Aedes sp, Culex sp,
Anopheles sp,
Lutzomyia sp) e
animais nocivos
(aranhas, escorpiões,
ratos, carrapatos,
percevejos, caramujos,
pombos, etc)

Relação percentual
entre o número de
denúncias atendidas
e o número total de
denúncias recebidas

Realizar vigilância e
ações de prevenção e
controle a
vetores/animais
nocivos em todos os
imóveis identificados
nas visitas rotineiras
dos agentes de
vetores e em
condições de risco
sanitário.

Realizar vigilância e ações
de prevenção e controle a
vetores/animais nocivos
em todos os imóveis
identificados nas visitas
rotineiras dos agentes de
saúde / agentes de vetores
em condições de risco
sanitário.

Realizar vigilância e
ações de prevenção e
controle a
vetores/animais nocivos
em todos os imóveis
identificados nas visitas
rotineiras dos agentes
de saúde / agentes de
vetores em condições de
risco sanitário.

Realizar vigilância e
ações de prevenção e
controle a
vetores/animais nocivos
em todos os imóveis
identificados nas visitas
rotineiras dos agentes
de saúde / agentes de
vetores condições de
risco sanitário.

1 - Identificar nas
visitas rotineiras dos
agentes de saúde /
agentes comunitários
de saúde os imóveis
em condições de risco
sanitário.
2 - Indicar ao
responsável medidas
corretivas ou quando
necessário executar
ações de limpeza
(autorizadas ou
impostas) através das
equipes locais de
Agentes de

Indicadores de
produção
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Articular e executar
ações intersetoriais de
eliminação e
prevenção de vetores
e animais nocivos
(pragas urbanas) em
100% das áreas
identificadas em
condições de risco
sanitário

Articular e executar ações
intersetoriais de
eliminação e prevenção de
vetores e animais nocivos
(pragas urbanas) em 100%
das áreas identificadas em
condições de risco
sanitário

Articular e executar
ações intersetoriais de
eliminação e prevenção
de vetores e animais
nocivos (pragas urbanas)
em 100% das áreas
identificadas em
condições de risco
sanitário

Articular e executar
ações intersetoriais de
eliminação e prevenção
de vetores e animais
nocivos (pragas urbanas)
em 100% das áreas
identificadas em
condições de risco
sanitário

Realizar ações
educativas para
orientação de
combate e prevenção
voltadas para 100% de
vetores e animais
nocivos de ocorrência
no município

Realizar ações educativas
para orientação de
combate e prevenção
voltadas para 100% de
vetores e animais nocivos
de ocorrência no
município

Realizar ações
educativas para
orientação de combate e
prevenção voltadas para
100% de vetores e
animais nocivos de
ocorrência no município

Realizar ações
educativas para
orientação de combate e
prevenção voltadas para
100% de vetores e
animais nocivos de
ocorrência no município

Saúde/Agentes
Comunitários de Saúde
1 - Identificar nas
visitas rotineiras dos
agentes de saúde /
agentes comunitários
de saúde as áreas em
condições de risco
sanitário e que assim
favoreçam a
proliferação de vetores
/ animais nocivos
(pragas urbanas)
2 - Articular e executar
ações intersetoriais
com objetivo de
eliminação e controle
de vetores e animais
nocivos (pragas
urbanas).
Elaborar e executar
ações educativas para
orientação de combate
e prevenção voltadas
para 100% de vetores
e animais nocivos de
ocorrência no
município

Número ações
intersetoriais
executadas

Ações desempenhadas

Objetivo – Qualificação e expansão das ações de Vigilância Sanitária
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2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

100% das ações
pactuadas no PAVISA Plano de Vigilância
Sanitária executadas

100% das ações pactuadas
no PAVISA - Plano de
Vigilância Sanitária
executadas

Metas Plurianuais 2018-2021
Meta Anual 2024
Meta Anual 2025
100% das ações
pactuadas no PAVISA Plano de Vigilância
Sanitária executadas

100% das ações
pactuadas no PAVISA Plano de Vigilância
Sanitária executadas

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

1.Manter estrutura
física (espaço,
equipamentos,
mobiliários e insumos)
e de recursos humanos
adequada para a
realização das ações.
2. Organizar e
desenvolver ações
estratégicas
intersetoriais e
descentralizadas
Inspecionar os
estabelecimentos de
interesse a saúde.
3. Certificar (em
conjunto com a
ANVISA) Boas Práticas
das empresas do
Município.Avaliar
documentação
referente a
medicamentos
controlados.
4. Capacitar
profissionais técnicos
da VISA e desenvolver
capacitações para o
Setor Regulado,

PAVISA
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Executar as ações do
Programa de
Qualidade da Água
,através da coleta de
amostras e análise dos
parâmetros coliformes
totais, cloro residual e
turbidez de acordo
com a demanda
disponibilizada pelo
estado.
Garantir a capacitação
permanente para
100% dos profissionais
técnicos da VISA

Executar as ações do
Programa de Qualidade da
Água ,através da coleta de
amostras e análise dos
parâmetros coliformes
totais, cloro residual e
turbidez de acordo com a
demanda disponibilizada
pelo estado.

Executar as ações do
Programa de Qualidade
da Água ,através da
coleta de amostras e
análise dos parâmetros
coliformes totais, cloro
residual e turbidez de
acordo com a demanda
disponibilizada pelo
estado.

Executar as ações do
Programa de Qualidade
da Água ,através da
coleta de amostras e
análise dos parâmetros
coliformes totais, cloro
residual e turbidez de
acordo com a demanda
disponibilizada pelo
estado.

Garantir a capacitação
permanente para 100%
dos profissionais técnicos
da VISA

Garantir a capacitação
permanente para 100%
dos profissionais
técnicos da VISA

Garantir a capacitação
permanente para 100%
dos profissionais
técnicos da VISA

Executar ações de
Vigilância Sanitária
consideradas
necessárias e
pertinentes ao
município

Executar ações de
Vigilância Sanitária
consideradas necessárias e
pertinentes ao município

Executar ações de
Vigilância Sanitária
consideradas
necessárias e
pertinentes ao
município

Executar ações de
Vigilância Sanitária
consideradas
necessárias e
pertinentes ao
município

conforme cronograma
anual.
VISA-M ( Proágua e
Siságua)

Promover a
participação em
eventos e realizar
capacitações no
município segundo
programação anual.
Contratar técnicos
formando equipe
multidisciplinar

Proporção de
amostras da
qualidade da água
examinados para
parâmetros coliforme
total, cloro residual e
turbidez.

Profissionais
capacitados

Ações executadas

Elaborar Grupo de
Trabalho para
Vigilância Sanitária;
Revisar Protocolo de
trabalho da VISA;
Instaurar Processos
Administrativos
quando pertinente.
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Diretriz 7 - Promover ações de zoonoses municipal no Âmbito do SUS.

Objetivo – Ampliar as ações de zoonoses no município.
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Implantação do
contêiner Veterinário

Implantação do contêiner
Veterinário

Implantação do
contêiner Veterinário

Implantação do
contêiner Veterinário

Número de
atendimentos

Implantação do
Centro de ZOONOSES

Implantação do Centro de
ZOONOSES

Implantação do Centro
de ZOONOSES

Implantação do Centro
de ZOONOSES

Implementar ações de
combates as Zoonoses

Implementar ações de
combates as Zoonoses

Implementar ações de
combates as Zoonoses

Implementar ações de
combates as Zoonoses

Implementar
vacinação contra raiva

Implementar vacinação
contra raiva

Implementar vacinação
contra raiva

Implementar vacinação
contra raiva

Adquirir equipamentos,
mobiliários e contratar
equipe necessária,
pactuar custeio com o
Governo do Estado
Através de Emenda
parlamentar, recursos
próprios e Ministério da
Saúde
Através de projetos e
emendas parlamentares,
contratação de pessoas
e adequação de
estrutura física
Atividades e adequação
de recebimento de
vacina através do MS e
Estado

Número de
atendimentos

E-sus

E-sus
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Diretriz 8 - Garantia da Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS.

Objetivo – Criar a relação municipal de medicamentos essenciais, baseado no RENAME.
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Criação do protocolo
da Farmácia com
elaboração da relação
municipal de
medicamentos

Criação do protocolo da
Farmácia com elaboração
da relação municipal de
medicamentos

Revisar relação
municipal de
medicamentos
essenciais, baseado no
RENAME.

Revisar relação
municipal de
medicamentos
essenciais, baseado no
RENAME.

Criar a Comissão de
Farmácia e Terapêutica,
para criar a relação
municipal de
medicamentos. Realizar
reuniões mensais da
Comissão de Farmácia e
Terapêutica para avaliar
as solicitações de
inclusão/exclusão de
medicamentos, em
consonância com
critérios
epidemiológicos,
técnicos, científicos e
econômicos.

Publicação da
relação municipal
de medicamentos

Objetivo – Qualificar os processos de trabalho desenvolvidos no âmbito do ciclo da Assistência Farmacêutica para garantir acesso e uso racional dos medicamentos
padronizados pelo município.
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Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Atualizar o Manual da
Assistência
Farmacêutica.

Atualizar o Manual da
Assistência Farmacêutica.

Atualizar o Manual da
Assistência
Farmacêutica.

Atualizar o Manual da
Assistência
Farmacêutica.

Protocolo
implantado do
Manual de
Assistência
Farmacêutica

Realizar consulta
farmacêutica em
pacientes
identificados pela
equipe de saúde com
necessidade de
intervenção.

Realizar consulta
farmacêutica em pacientes
identificados pela equipe
de saúde com necessidade
de intervenção.

Realizar consulta
farmacêutica em
pacientes identificados
pela equipe de saúde
com necessidade de
intervenção.

Realizar consulta
farmacêutica em
pacientes identificados
pela equipe de saúde
com necessidade de
intervenção.

Criar, implantar,
atualizar e publicar
normas; capacitar os
recursos humanos em
todas as etapas da
Assistência
Farmacêutica.
Realizar a consulta
farmacêutica em
pacientes identificados
segundo critérios
definidos.

Número de
consultas
farmacêuticas.

Objetivo – Melhorar a área de armazenamento e dispensação de medicamentos da Farmácia Central e Unidades de Saúde da Atenção Básica e Especializada.
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Prover espaço físico
adequado para o

Prover espaço físico
adequado para o

Manter espaço físico
adequado para o

Manter as farmácias das
unidades equipadas e

Construção/Reforma da
farmácia Municipal

Estruturação da
farmácia
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funcionamento da
Farmácia Municipal e
estoque/almoxarifado
atendendo todas as
normas exigidas pela
ANVISA, Visa Municipal

funcionamento da
Farmácia Municipal e
estoque/almoxarifado
atendendo todas as
normas exigidas pela
ANVISA, Visa - Municipal

funcionamento da
Farmácia Municipal e
estoque/almoxarifado
atendendo todas as
normas exigidas pela
ANVISA, Visa - Municipal

estruturadas de acordo
com boas práticas de
armazenamento de
medicamentos.

Descentralizar a
dispensa de
medicamentos nas
unidades

Descentralizar a dispensa
de medicamentos nas
unidades

Descentralizar a
dispensa de
medicamentos nas
unidades

Descentralizar a
dispensa de
medicamentos nas
unidades

Implantar sistema
HORUS

Implementar sistema
HORUS

Implementar sistema
HORUS

Implementar sistema
HORUS

Garantir o
armazenamento
adequado e seguro
das medicações, e
equipamentos de
trabalho para a
dispensação dos
medicamentos.

Garantir o armazenamento
adequado e seguro das
medicações, e
equipamentos de trabalho
para a dispensação dos
medicamentos

Garantir o
armazenamento
adequado e seguro das
medicações, e
equipamentos de
trabalho para a
dispensação dos
medicamentos

Garantir o
armazenamento
adequado e seguro das
medicações, e
equipamentos de
trabalho para a
dispensação dos
medicamentos

contendo espaço
adequado, claridade e
ventilação adequada.
Prover equipamentos e
outros recursos
necessários a
manutenção da
estabilidade dos
medicamentos.
Construção/Reforma da
farmácia Municipal
contendo espaço
adequado, claridade e
ventilação adequada.
Prover equipamentos e
outros recursos
necessários a
manutenção da
estabilidade dos
medicamentos
Gerenciar a dispensa de
medicamentos
garantindo o uso
racional de
medicamentos.
Adquirir prateleiras,
mesas, cadeiras,
computadores, escada
doméstica, câmara fria,
termômetros e armários
com chaves.

Número de
dispensa de
medicamentos

Sistema HORUS.

Adequação do
armazenamento
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Manter em
funcionamento o
Gerador.

Manter em funcionamento
o Gerador.

Manter em
funcionamento o
Gerador.

Manter em
funcionamento
estabilizador e/ou
Gerador

Adquirir estabilizador de
energia, ou Gerador

Equipamento
adquirido

Objetivo – Promover ações de incentivo ao uso racional de medicamentos.
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Desenvolver
ferramentas de
comunicação sobre uso
racional de
medicamentos

Desenvolver
ferramentas de
comunicação sobre uso
racional de
medicamentos

Desenvolver
ferramentas de
comunicação sobre uso
racional de
medicamentos

Desenvolver
ferramentas de
comunicação sobre uso
racional de
medicamentos

Estabelecer grupo de
trabalho e desenvolver
estratégias de
comunicar informações
sobre medicamentos

Ferramentas de
comunicação
estabelecidas.

Objetivo – Garantir a aquisição regular dos medicamentos de Demandas Judiciais em quantidade e prazos necessários para o atendimento das mesmas.
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhament
o

100% dos medicamentos
de Demandas Judiciais

100% dos
medicamentos de

100% dos medicamentos
de Demandas Judiciais

100% dos medicamentos
de Demandas Judiciais

Viabilizar a compra dos
medicamentos de

Adequação das
demandas judiciais
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adquiridos em tempo
adequado para o seu
atendimento

Demandas Judiciais
adquiridos em tempo
adequado para o seu
atendimento

adquiridos em tempo
adequado para o seu
atendimento

adquiridos em tempo
adequado para o seu
atendimento

Demandas Judiciais em
tempo oportuno
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Diretriz 9- Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.

Objetivo – Investir na qualificação dos trabalhadores do SUS
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Projeto para
implementar ações de
educação permanente
para qualificação das
redes de atenção
pactuadas.

Projeto para
implementar ações de
educação permanente
para qualificação das
redes de atenção
pactuadas.

Projeto para
implementar ações de
educação permanente
para qualificação das
redes de atenção
pactuadas.

Projeto para
implementar ações de
educação permanente
para qualificação das
redes de atenção
pactuadas.

Integrar as capacitações
com as necessidades dos
outros setores.

Integrar as capacitações
com as necessidades dos
outros setores

Integrar as capacitações
com as necessidades dos
outros setores

Integrar as capacitações
com as necessidades dos
outros setores

Ações
Promover a educação
permanente para os
trabalhadores do SUS.
Garantir a participação
dos trabalhadores em
eventos científicos,
congressos, seminários,
encontros e outros.
Elaborar e produzir
material educativo para
as ações de educação
permanente.
Incentivos
Elaborar cronograma de
capacitações em
conjunto com demais
departamentos
atendendo as situações
de rotinas e as
excepcionais (surtos,
epidemias, campanhas,
etc).

Indicadores de
Acompanhamento
Educação
permanente
atuante

Equipes integradas
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Garantir infra-estrutura
necessária para a
realização das
capacitações
programadas.

Objetivo – Implementar o canal de acesso da população para sugestões, reclamações, denúncias de violações dos direitos enquanto usuários do SUS (Ouvidoria).
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Implementar Serviço de
Ouvidoria Municipal –
legalmente criado de
acordo com as normas
estabelecidas pelo SUS
Integrar as ações de
Auditoria de modo
sistemático com vistas a
contribuir na
qualificação,
transparência e ética da
gestão do SUS
Garantir o
funcionamento das
atividades da Ouvidoria.

Implementar Serviço de
Ouvidoria Municipal –
legalmente criado de
acordo com as normas
estabelecidas pelo SUS
Implantar o componente
do SNA - Sistema
Nacional de Auditoria no
município

Implementar Serviço de
Ouvidoria Municipal –
legalmente criado de
acordo com as normas
estabelecidas pelo SUS
Implantar o componente
do SNA - Sistema
Nacional de Auditoria no
município

Implementar Serviço de
Ouvidoria Municipal –
legalmente criado de
acordo com as normas
estabelecidas pelo SUS
Implantar o componente
do SNA - Sistema
Nacional de Auditoria no
município

Promover um ambiente
acolhedor onde o
usuário possa manifestar
reclamações, sugestões,
denuncias e elogios.
Espaço físico adequado

Implantação do serviço
de Ouvidoria Municipal
de acordo com as
normas estabelecidas
pelo SUS

Garantir o
funcionamento das
atividades da Ouvidoria.

Garantir o
funcionamento das
atividades da Ouvidoria.

Garantir o
funcionamento das
atividades da Ouvidoria.

Garantir o
funcionamento das
atividades da Ouvidoria.

Ouvidorsus e
monitoramento
interno

Capacitar os gestores da
rede municipal de saúde

Capacitar os gestores da
rede municipal de saúde

Capacitar os gestores da
rede municipal de saúde

Capacitar os gestores da
rede municipal de saúde

Capacitar os gestores da
rede municipal de saúde

N.º de gestores
capacitados

Canais de entrada (carta,
e-mail, telefone,
pessoalmente)
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quanto às ações de
ouvidoria.

quanto às ações de
ouvidoria.

quanto às ações de
ouvidoria.

quanto às ações de
ouvidoria.

quanto às ações de
ouvidoria.

Objetivo – Ampliar e fortalecer a participação da comunidade e controle social na gestão do SUS.
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Implantar, Fortalecer e
manter as ações do
Conselho Municipal de
Saúde.

Implantar, Fortalecer e
manter as ações do
Conselho Municipal de
Saúde.

Manter as ações do
Conselho Municipal de
Saúde.

Manter as ações do
Conselho Municipal de
Saúde.

Garantir o custeio das
atividades do CMS.
Garantir o
funcionamento das
atividades do CMS.
Capacitar pessoas em
controle social e gestão
participativa no SUS
(Conselheiros
municipais, locais,
lideranças de
movimentos sociais,
agentes comunitários de
saúde, profissionais de
nível superior da saúde,
diretores das unidades
do SUS) até 2017.
Realizar Conferência
Municipal de Saúde.

Indicadores de
Acompanhamento
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Implantação
conselhos locais.

dos Implantação dos
conselhos locais.

Financiamento para
divulgação
e
conscientização
popular, no exercício
da
cidadania
e
conhecimento
dos
recursos financeiros
utilizados no serviço de
saúde.

Financiamento para
divulgação
e
conscientização
popular, no exercício
da
cidadania
e
conhecimento
dos
recursos financeiros
utilizados no serviço
de saúde.

Implantação dos
conselhos locais.

Implantação dos
conselhos locais.

Financiamento para
divulgação
e
conscientização
popular, no exercício
da
cidadania
e
conhecimento
dos
recursos financeiros
utilizados no serviço de
saúde.

Financiamento para
divulgação
e
conscientização
popular, no exercício
da
cidadania
e
conhecimento
dos
recursos financeiros
utilizados no serviço de
saúde.

Realizar reuniões nos
conselhos locais
Através de Reuniões do
Conselho Municipal de
Saúde/ Conferências de
Saúde/ Audiência
Pública.

Ata de reuniões.

Participação Social

Objetivo – Fortalecer as ações voltadas para a Educação Popular/Educação em Saúde como elemento de ampliação do cuidado em saúde
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Desenvolver atividades
educativas orientadas a
Educação
Popular/Educação em
Saúde

Desenvolver atividades
educativas orientadas a
Educação
Popular/Educação em
Saúde

Desenvolver atividades
educativas orientadas a
Educação
Popular/Educação em
Saúde

Desenvolver atividades
educativas orientadas a
Educação
Popular/Educação em
Saúde

Desenvolver ações
educativas nas
Unidades/Serviços de
Saúde e comunidade,
visando à percepção dos
usuários aos processos
de saúde e doença,

Atividades
desenvolvidas
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Discutir e implantar
propostas para
fortalecer a educação
popular em conjunto
com outras secretarias e
utilizando os recursos da
Secretaria de
Comunicação Social

Discutir e implantar
propostas para
fortalecer a educação
popular em conjunto
com outras secretarias e
utilizando os recursos da
Secretaria de
Comunicação Social

Discutir e implantar
propostas para
fortalecer a educação
popular em conjunto
com outras secretarias e
utilizando os recursos da
Secretaria de
Comunicação Social

Discutir e implantar
propostas para
fortalecer a educação
popular em conjunto
com outras secretarias e
utilizando os recursos da
Secretaria de
Comunicação Social

ampliando o
conhecimento popular e
o controle social.
Realizar atividades
educativas com grupos
em espaços da
comunidade: escolas,
igrejas, associações
Desenvolver ações em
conjunto com outras
secretarias, utilizando os
recursos da Secretaria
de Comunicação Social
(Jornal, Portal da
Transparência, rádio e
outras mídias)

Atividades
desenvolvidas em
parceria para o
fortalecimento da
educação popular
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Diretriz 10 – Garantir e Ampliar a frota de veículos e ambulâncias do Serviço de Saúde Municipal

Objetivo – Ampliar a frota de veículos e ambulâncias do Serviço de Saúde Municipal na garantia do transporte sanitário e TFD.
Metas Plurianuais 2022-2025
2021

Meta Anual 2022

Meta Anual 2023

Meta Anual 2024

Meta Anual 2025

Ações

Indicadores de
Acompanhamento

Solicitar a ampliação da
frota, através da compra
de ambulâncias,
automóveis, van e Van
Adaptada para
transporte de usuários
do serviço de saúde

Ampliar a frota de
veículos com a compra
de ambulâncias e van
adaptada

Manutenção dos
veículos para correta
utilização em transporte
de usuários

Manutenção dos
veículos para correta
utilização em transporte
de usuários

Aquisição de
ambulâncias,
Van adaptada e van para
transporte de pacientes,
através de emendas.

Compra de veículos

Eficiência no transporte
sanitário

Eficiência no transporte
sanitário

Eficiência no transporte
sanitário

Eficiência no transporte
sanitário

1.Transporte sanitário
humanizado
2.Fortalecer a frota
municipal

Reclamações
registradas na
Ouvidoria de Saúde

3.Melhorar
acessibilidade dos
pacientes às Unidades,
bem como dos
profissionais de saúde
para atendimento às
demandas.
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