1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

2019
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Eixo I – Atenção à Saúde, Acesso, Qualidade e Humanização.
Diretriz I: Organizar o Sistema de Serviços Municipal por meio da Rede de Atenção à Saúde, composta pelas Redes Temáticas
3
para garantir o atendimento oportuno do usuário e fortalecer a integralidade na atenção e a equidade no acesso nos vários
ciclos de vida, com foco nas necessidades de saúde do território.
Objetivo I: Promover o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das
necessidades de saúde, mediante aprimoramento das redes de atenção básica, atenção especializada, rede cegonha, rede de
urgência e emergência e atenção psicossocial.
Prazos

Metas

Reduzir às internações
sensíveis a atenção básica

Manter as equipes de ESF
nas UBS

Rever a divisão das
microáreas limítrofes nas
áreas adstritas

Indicadores

Ações

Proporção de internações
por causas sensíveis à
Atenção Básica abaixo de
65%

Ampliar os atendimentos da ESF/AB; Garantir
que as equipes estejam completas

Cobertura populacional
estimada pelas equipes de
atenção básica.

% de microáreas
existentes e ACS
disponíveis para
acompanhamento das
famílias

Atualizar junto aos
conselhos profissionais as
RT das UBS

%de responsabilidades
técnicas das UBS
atualizadas

Manter atualizados os
dados das equipes de ESF
no
E-sus

Proporção de arquivos
enviados

Monitorar ações do
Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica

Avaliações externas e
internas do PMAQ

Instituir nas cinco UBS o
Procedimento Operacional
Padrão (POP)

POP para as diferentes
atividades profissionais
existentes nas equipes de
ESF

Manter as Ações do
Programa Saúde na Escola
(PSE) conforme adesão
realizada pela SMS

Atividades realizadas pelo
PSE

Realizar ações de
mobilização prevenção e
educação em Saúde na
Semana de amamentação,
no Outubro Rosa e
Novembro Azul

Realiza uma ação em
Agosto, uma em outubro e
uma em Novembro

Manter equipes de Saúde
Bucal

Cobertura populacional
estimada pelas equipes de
Saúde Bucal (Sispacto)

Contratar profissionais de saúde conforme a
necessidade e capacidade da rede de
serviços; Contratar Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) conforme territorialização
municipal; Capacitar as equipes de ESF sobre
o curso introdutório

Elaborar estratégias para realizar o processo
de trabalho junto às equipes

Contatos com os conselhos, para
levantamento da documentação necessária
para atualização
Acompanhamento mensal junto às equipes
sobre a digitação das informações;
Manutenção dos equipamentos e da internet
utilizados pelas equipes
Sensibilizar as equipes a respeito da
importância do PMAQ; Realizar reuniões com
as equipes sobre o PMAQ para análise dos
parâmetros pactuados
Reavaliar os existentes e implementar nas
UBS;
Executar ações planejadas nas escolas;
Manter a informação das ações executadas
junto ao sistema de informação; Realizar
reuniões com os Grupos envolvidos
Ação para orientação sobre Aleitamento
materno; Mobilização sobre a importância do
preventivo e mamografia; Realizar exames de
preventivo e mamografia nas mulheres da
faixa etária preconizada
Manter a média de ação coletiva de
escovação supervisionada; Implementar e
revisar as ações de escovação dental
supervisionada; Aumentar o número de
primeira consulta odontológica programática;
Monitorar tratamentos concluídos e primeira
consulta odontológica; Diminuição da
exontondia em relação aos procedimentos
individuais;
Adesão ao Programa Brasil Sorridente e
implementar protocolo de saúde bucal na 05
(cinco) Unidades Básicas de Saúde

2019

Setor
Responsável

63%

Coord. de
vigilância em
saúde
Coord. PACS e ESF
Coord. PACS e ESF

80%

Gerência
Administrativa

50%

Coord. PACS e ESF

100%

Coord. PACS e ESF
Gerência
administrativas

100%

Coord. PACS e ESF
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Coord. PACS e ESF
Gerência
administrativas

100%

Coord. PACS e ESF

80%

Coord. PACS, ESF e
PSE
Coord. PACS e ESF
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Coord. Saúde da
Mulher

Coord. PACS e ESF
90%

Gerência
Administrativa

4

Proporcionar saúde bucal
com qualidade na
mastigação

Nº de edentados com
prótese instaladas

Contratualizar empresa
especializada para
manutenção corretiva e
preventiva dos
equipamentos
odontológicos

Equipamentos
odontológicos funcionando
adequadamente

Proporcionar o atendimento
a portadores de
necessidades especiais
(convênio estabelecido com
APAE do município)

atendimentos realizados a
pessoas especiais

Construção de 1 UBS

UBS construída

Realizar levantamento dos edentados parcial
ou total atendidos; Contratar serviço para
prótese dentária

Contratar e supervisionar o serviço de
manutenção preventiva e corretiva do setor
odontológico da SMS

Manter repasse financeiro à APAE; Monitorar
os atendimentos realizados pela APAE aos
munícipes.
Fazer projeto da Unidade; Buscar incentivo
financeiro para custeio da obra; Aprovação no
CMS

55%

1

Coord. PACS e ESF

1

Gerência
Administrativa
Coord. Atividades

1

Gerência
Administrativa
Coord. De
Atividades
Administrativas

Reforma e/ou Ampliação de
UBS

Nº de UBS reformadas e
ampliadas

Concluir as obras da UBS municipais; Buscar
efetivação de emendas parlamentares
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Gerência
Administrativa
Secretário Municipal
de Saúde

Acompanhar as
condicionalidades de 90%
do Programa Bolsa Família

Ofertar exames
citopatológicos do colo do
útero (preventivos)

Ofertar exames de
mamografia

Manter e se possível
diminuir o percentual de
13,61% de Gravidez na
Adolescência
Manter o contrato de rateio
para os procedimentos,
exames e consultas
realizados via CIM Pedra
Azul

Proporção de cobertura de
acompanhamento das
condicionalidades de
Saúde do Programa Bolsa
Família (PBF)

Razão de exames
citopatológicos do colo do
útero em mulheres de 25 a
64 anos na população
residente de determinado
local e a população da
mesma faixa etária
Razão de exames de
mamografia de
rastreamento realizados
em mulheres de 50 a 69
anos na população
residente de determinado
local e população da
mesma faixa etária
Proporção de gravidez na
adolescência entre as
faixas etárias 10 a 19 anos

Acompanhar os beneficiários do Bolsa
Família; Capacitar os ACS para o
acompanhamento das famílias; Disponibilizar
o Acompanhamento nutricional e Fortalecer a
parceria do cadastro único( Assistência social,
Saúde e Educação)

Realizar coletas de Preventivo nas UBS;
Palestras educativas sobre o tema

Realizar exames de Mamografias; Realizar
palestras educativas sobre o tema

Coord. PACS e ESF
75%
Nutricionista

85%

55%

Gerência
Administrativa e
Coord. PACS e ESF

Gerência
Administrativa e
Coord. PACS e ESF
Coord. Saúde da
Mulher

Implantar Política para Adolescentes; Realizar
Campanhas com vistas a gravidez precoce
nas escolas; Monitorar a tendência da
gravidez precoce

Contrato realizado

Manutenção do Contrato de Rateio

Manter oferta de Exames
Laboratoriais básicos

Nº de Exames
realizados/Ano

Manutenção do Laboratório Municipal;

Ofertar transporte sanitário
para tratamentos fora do
Município

% de usuários atendidos
SUS dependentes

Manutenção do transporte para pacientes
oncológicos, renais crônicos e consultas e
exames especializados

Coord. PACS e ESF
13,58%

1

90%

100%

Coord. Saúde da
Mulher
Gerência
Administrativa
Secretário Municipal
de Saúde
Coord. Saúde da
Mulher
Gerência
Administrativa
Secretário Municipal
de Saúde

Coordenação de
Agendamento de
Consultas e
Exames
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Gerência
Administrativa

Atualizar junto a SES as
referências para consultas,
exames e internações
especializadas não
existentes no município de
acordo com a realidade
local

PPI revista e atualizada

Manter Contrato com o
HPM para atendimento no
Pronto Socorro (PS),
Internações e Cirurgias
eletivas

Relatório das produções
apresentadas pelo
prestador de SIA e SIH

Manter o serviço de
Notificação de violência
Doméstica, sexual e outras
violências nos
estabelecimentos de saúde.

Nº de estabelecimentos de
saúde com o Serviço de
Notificação Implantado
(UBS, Unidade Sanitária
Venda Nova e Hospital
Padre Máximo).

Avaliar as produções e demandas do
município, Encaminhar pactuações para
deliberação conforme fluxo estabelecido pela
regional de Saúde

Contratualização com o HPM; Repasse
Financeiro Mensal; Monitoramento do
Contrato e POA pela comissão de avaliação
técnica qualitativa e quantitativa do contrato;
Manutenção dos Leitos de Saúde Mental

Notificação dos casos de violência doméstica,
sexual e outras nas UBS

1

1

Gerência de
Planejamento,
Controle,
Avaliação e
Auditoria
Coord. Regulação
Gerência de
Planejamento,
Controle,
Avaliação e
Auditoria
Secretário
Municipal de
Saúde
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Coord. De Vigilância
em Saúde

Coord. De
Atividades
Administrativas
Aquisição de Veículos para
transporte de Pacientes

Nº de Veículos Adquiridos

Captação de Recursos para compra de
veículos; Manutenção da frota; Aquisição de
Novos Veículos
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Gerência
Administrativa
Secretário Municipal
de Saúde

Atualizar protocolos de
saúde da Mulher e da
Criança

Padronizar atendimentos e
condutas

Revisar protocolos conforme parâmetros de
2/2 anos

Busca ativa das crianças
em situação de risco e
vulnerabilidade

Diminuição de índice de
crianças com baixo peso e
de mortalidade

Realizar visitas para crianças cadastradas
com risco de vulnerabilidade social

Visitar Crianças das
Creches Municipais

Nº de visitas nas Creches

Nº de Recém-nascidos
visitados X 100
Nº de Nascidos Vivos

Garantir visita ao recémnascido até o sétimo dia de
vida
Aumentar a captação
precoce da gestante pela
UBS

% de gestantes capitadas
precocemente

Monitorar pacientes com
alteração nos exames
citopatológicos de colo de
útero

Nº de Mulheres com
exames alterados X 100
Total de exames
citopatológicos realizados

Implementar teste rápidos
disponibilizados pelo MS
nas 5 UBS

1

100%

Coord. De PACS e
ESF/ Saúde da
Mulher

Realizar visitas nas creches municipais pelo
menos duas vezes no ano; Avaliação do
cartão de vacina; Realização de puericultura.
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Coord. De PACS e
ESF/ Saúde da
Mulher

Realizar consultas domiciliar de puericultura

100%

Coord. De PACS e
ESF/Saúde da
Mulher

60%

Coord. De PACS e
ESF

Realização de consultas de Pré-Natal;
Encontro com as gestantes com discussão de
temas relacionados ao pré-natal, parto e
puerpério.
Realizar Acompanhamento semestral das
gestantes; Solicitar as ESF relatório de
acompanhamento das pacientes e busca ativa
das que não realizaram retorno; Revisar fluxo
de Regulação de patologia cervical sempre
que necessário

Coord. De PACS e
ESF
100%
Coord. Saúde da
Mulher
Coord. De PACS e
ESF

UBS realizando testes
rápidos

Realizar capacitação dos profissionais para
realização dos testes rápidos nas UBS;
Aquisição de material

5

Coord. De Vigilância
em Saúde

6

Realizar grupos de
gestantes e puérperas para
incentivar Amamentação
nas UBS

Implementar Ações para
Prevenção da Mortalidade
Infantil/ Fetal e Materna

Incentivar o Parto Normal
Vincular as mulheres ao
local de ocorrência do
Parto, durante o
acompanhamento pré- natal
de acordo com o desenho
regional da rede cegonha

Orientar as gestantes e as puérperas sobre a
Nº de grupos realizados no
importância do aleitamento materno;
ano nas UBS
Esclarecer dúvidas no período de gestação e
pós parto

Nº de reuniões realizadas
no Ano

% de Parto Normal

Monitorar o Fluxo de Regulação de Pré Natal
de Alto Risco; Discutir ações a ser
desenvolvidas pelas ESF

Realizar palestras para as gestantes
acompanhadas pelas ESF com ênfase no
parto normal

5

Coord. De PACS e
ESF
Coord. Saúde da
Mulher

2

Coord. De PACS e
ESF
Coord. De Vigilância
em Saúde
Coord. Saúde da
Mulher

26,80%

Coord. De PACS e
ESF
Coord. Saúde da
Mulher
Coord. De PACS e
ESF

% de Gestantes Vinculas
pelas ESF

Vincular as gestantes cadastradas nas UBS à
maternidade de referência conforme
preconizado; Incentivar o Pré Natal do Homem

100%

Garantia de atendimento e
diminuição dos riscos do
parto

Acompanhar a gestante no
pré-natal de alto risco por
cada equipe de ESF

Referenciar e contra referenciar todas as
gestantes de Alto Risco; Acompanhamento do
pré-natal na UBS

6

Padronização dos
Atendimentos ofertados as
gestantes

Protocolo Revisado

Atualizar protocolos conforme necessidades;
Utilização do Protocolo em todas as ESF

1

Diminuição dos Riscos a
saúde da Mulher e da
Criança

Garantir 7 ou mais
consultas de Pré -Natal as
Gestantes

Garantir consulta
odontológica as gestantes

Realizar pelo menos 2
testes de sífilis por gestante

Monitorar dos casos de
Sífilis Congênita

Investigar os óbitos
Maternos

Acompanhamento das
gestante nas UBS

Proporção de nascidos
vivos de mães com 7 ou
mais consultas de prénatal
% de Gestantes atendidas
pelo serviço de
odontologia municipal

Testes de Sífilis realizados
por gestante

% de casos novos de
Sífilis Congênita em
menores de 1 ano de
idade
% de óbitos maternos
Investigados

Vacinar as gestantes inscritas no
SISPRENATAL de Tétano e Hepatite B nas
UBS; Ofertar exames de imagem às gestantes
conforme protocolo; Implementar grupos de
gestantes em todas as UBS; Classificar o
Risco de todas as Gestantes
Ofertar consultas de pré - natal a todas as
gestantes

Ofertar consultas odontológicas a todas as
gestantes

Ampliar a oferta de testes nas UBS; Realizar
trabalho de conscientização junto à população

Melhorar qualidade do Pré Natal; Realizar
exames na gestante

Coord. Saúde da
Mulher
Coord. De PACS e
ESF
Coord. Saúde da
Mulher

Coord. De PACS e
ESF
100%
Coord. De Vigilância
em Saúde

80%

Coord. De PACS e
ESF

100%

Coord. De PACS e
ESF

100%

Coord. De PACS e
ESF
Coord. De Vigilância
em Saúde
Coord. Saúde da
Mulher

100%

Coord. De PACS e
ESF
Coord. De Vigilância
em Saúde

Manter equipe de investigação epidemiológica
de óbito

100%

Ações

2019

Objetivo II - Manter Assistência à Saúde Mental.
Metas
Elaborar e Implantar e/ou
revisar Protocolo de Saúde
Mental

Indicadores
Protocolo elaborado e
Implantado

Realizar reuniões para elaboração do
protocolo; Implantar protocolo nas UBS

1

Setor
Responsável
Coord. De PACS e
ESF
Saúde Mental
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Organizar e/ou revisar o
fluxo de referência dos
usuários da rede de Saúde
Mental
Reuniões quinzenais da
equipe de saúde mental
Realizar palestras nas
escolas sobre temas
relacionados ao uso de
álcool e outras drogas

Fluxo elaborado

Nº de reuniões realizadas
no Ano

Reunião de equipes para elaboração do fluxo
de atendimento

Realizar reuniões com equipe de saúde
mental para discussão dos casos

Palestras realizadas por
escolas

Agendamento das palestras nas escolas;
Utilização de equipamento audiovisual

Ofertar internação para
tratamento do uso abusivo
de álcool e drogas

% de pacientes internados

Realizar visitas técnicas institucionais;
Monitorar os pacientes internados nas clínicas
de reabilitação

Aprimorar a articulação das
práticas em saúde mental e
de atenção básica

ESF com ações de
matriciamento realizadas
pela equipe de saúde
mental com equipes de
Atenção Básica

Capacitação os ACS para
apoio a equipe de saúde
mental

Capacitação realizada

Realizar matriciamento em 100% das
Unidades Básicas de Saúde; Capacitar todas
as equipes das UBS para o atendimento
humanizado,
e respeito a todas as pessoas

Realizar capacitação para os ACS
anualmente.

Capacitação de Equipe de
referência em saúde mental
e da Atenção Básica

% de equipes capacitadas

Ofertar serviço de
Fisioterapia na rede própria
municipal

Serviço de Fisioterapia
implantado

Melhoria na integração
entre a equipe de referência
e a Atenção Hospitalar

Elaborar protocolo de
Rede de atendimento entre Realizar visitas técnicas aos leitos de saúde
equipe de referência e
mental do HPM; Realizar reuniões para
atenção hospitalar
fortalecimento da rede de cuidados

Garantia de participação de capacitação dos
integrantes da saúde mental municipal em
parceria com a Secretaria Estadual de Saúde

Implantar serviço de Fisioterapia em duas
UBS DE São João e Caxixe

1

24

1

65%

6

100%

100%

-

1

Coord. De PACS e
ESF

Coord. De PACS e
ESF

Coord. De PACS e
ESF

Coord. De PACS e
ESF

Coord. De PACS e
ESF

Coord. De PACS e
ESF

Coord. De PACS e
ESF

Gerência
Administrativa
Coord. De PACS e
ESF

Objetivo III - Melhoria da atenção à pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento
das ações de promoção e prevenção.
Metas
Qualificar os Agentes
Comunitários de Saúde
sobre atenção á saúde do
idoso.
Monitorar os Idosos de risco
e acompanhá-los na
atenção primária e
especializada

Indicadores

ACS Capacitados

% de idosos
acompanhados

Reduzir taxa de mortalidade
prematura (de 30 a 69 anos)
pelo conjunto das quatro
principais Doenças Crônicas Nº de óbitos prematuros
Não Transmissíveis – DCNT ocorridos (nº absoluto)
(doenças do aparelho
circulatório, diabetes,
câncer e doenças
respiratórias crônicas)

Ações

2019

Capacitação dos ACS anualmente

100%

Grupo de idosos ativos; busca ativa através do
ACS

80%

Oferta de consulta e exames nas ESF para a
população alvo; Promoção de ações voltadas
para a prática corporal;
Relatórios emitidos no SIM;

Setor
Responsável
Coord. De PACS e
ESF

Coord. De PACS e
ESF

Coord. De PACS e
ESF
24
Coord. Vigilância
em Saúde

8

Alcançar a cobertura vacinal % de cobertura vacinal na
na população acima de 60
população acima de 60
anos de idade
anos

Instituir nas 5 UBS a
Caderneta do Idoso

Reestruturar Programa do
Hiperdia

Realizar cadastro dos
pacientes portadores de
Hipertensão e diabéticos no
ESUS

UBS utilizando a
Caderneta do Idoso

Protocolo Atualizado

Pacientes Hipertensos e
Diabéticos cadastrados

Realizar a classificação de
risco dos pacientes do
Hiperdia
Garantir tratamento para os
pacientes cadastrados e
acompanhados conforme
classificação do Risco
Criar ou elaborar fluxos de
atendimentos para os
pacientes classificados
como alto risco de acordo
com a rede cuidar
Garantir os medicamentos
preconizados pelo protocolo
municipal de HA e DM
Monitorar pelo menos 80%
das fraturas de fêmur na
população de 60 anos e
mais

Coord. De PACS e
ESF
80%
Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. De PACS e
ESF

Utilizar a caderneta do Idoso nas UBS

2
Coord. Vigilância
em Saúde

Divulgação do Protocolo nas 5 UBS para
padronização dos atendimentos realizados;
Garantir integralidade do cuidado de acordo
com a rede

Cadastrar Hipertensos e Diabéticos no ESUS

100%

Coord. De PACS e
ESF
Coord. HA e DM

100%

Coord. De PACS e
ESF
Coord. HA e DM

Acompanhar os pacientes
Nº de pacientes
hipertensos e diabéticos nas
acompanhados
UBS
Manter atividades
educativas voltadas para
hábitos saudáveis de vida
nas UBS

Propagandas na mídia; Mobilização no dia “D”
no sábado; Equipe volante no dia “D” com
busca ativa nas comunidades;
Vacinar a população de 60 anos e mais

Nº de pacientes
acompanhados X 100
Nº de participantes nas
palestras
% de pacientes
classificados

% de pacientes
Atendidos/Acompanhados

Realizar acompanhamento dos pacientes
hipertensos e diabéticos nas UBS

100%

Palestras para os grupos nas UBS com a
nutricionista; Acompanhamento do público
alvo;

100%

Classificação de riscos dos pacientes
hipertensos e diabéticos

Garantia de atendimento com cardiologista,
exames e medicamentos conforme protocolo

100%

75%

Coord. De PACS e
ESF
Coord. HA e DM
Coord. De PACS e
ESF
Nutricionista

Coord. De PACS e
ESF
Coord. HA e DM
Secretário Municipal
de Saúde
Regulação

Fluxo elaborado

Criação ou elaboração de fluxos para
atendimentos dos pacientes na nossa rede

1

Gerência
Administrativa

% de medicamentos
Fornecidos

Aquisição de medicamentos conforme
protocolo; Educação em saúde para o uso
racional

90%

Secretário Municipal
de Saúde

% de fraturas de fêmur

Acompanhamento dos pacientes internados
com fratura de fêmur de 60 anos e mais
através do ACS; Orientações quanto ao
cuidado com a pessoa idosa durante as visitas
da equipe de ESF.

Coord. De PACS e
ESF
80%

Eixo II: Vigilância em Saúde - Promoção e Proteção da Saúde.
Diretriz II - Redução dos riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e prevenção buscando a articulação
intersetorial considerando os determinantes e condicionantes de saúde com base nas necessidades sociais identificadas e a intervenção no
risco sanitário.

Objetivo I - Incorporar na prática cotidiana dos serviços de saúde a integralidade do cuidado, com ênfase na promoção da saúde e prevenção
de doenças e agravos a partir da identificação e análise dos fatores geradores de ameaças a vida nas comunidades, bem como da vigilância e
controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, e a regulação de bens e produtos sujeitos a legislação do SUS.
Metas

Indicadores

Ações

2019

Setor
Responsável

9

Executar as ações do
Programa de Qualificação
das Ações de Vigilância em
Saúde PQAVS

% de Ações do PQAVS
alcançadas

Fazer Monitoramento das Ações do PQAVS;
Criar mecanismos para acompanhamento das
Ações

Elaborar Fluxos de trabalho
para os programas
contemplados na Vigilância
em Saúde

Protocolos de Fluxos
elaborados

Elaborar boletim ou informe
epidemiológico anual

Nº de Boletim ou informe
elaborados

Elaborar boletins ou informes epidemiológicos;
Divulgação do Boletim ou informe ao CMS,
Equipes de Saúde e População

Atingir Coberturas Vacinas
nas Campanhas de
Vacinação preconizadas
pelo MS

% de Vacinação das
Campanhas realizadas de
acordo com o pactuado.

Reunião de Equipes para traçar estratégias de
divulgação; Divulgação das metas as serem
atingidas; Organizar equipes de vacina

Realizar Reuniões entre as
Vigilâncias e os
Coordenadores de
Programas de Saúde

Nº de reuniões realizadas
no Ano

Convocar Coordenadores para reuniões com
antecedência; Elaboração de pauta;

Realizar Investigação das
denuncias/reclamações que
surgirem na VS

% de Investigações
realizadas

Investigação e dar retorno ao denunciante
quando possível; Registro as investigações
realizadas

Verificar no MS ou SES e em Manuais os
fluxos já existentes; Realizar reuniões para
elaboração e ou adaptação dos mesmos para
a VS

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

1

Coord. Vigilância
em Saúde

1

Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde
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Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Objetivo II - Intensificar Ações de Promoção da Saúde e Fortalecer as Ações de Vigilância Epidemiológica.
Metas
Gerar dados para embasar
diagnóstico de Saúde do
Município

Indicadores

Ações

82%

Coord. Vigilância
em Saúde

90%

Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Analisar as DO’s com intuito de verificar se a
causa básica está definida

90%

Coord. Vigilância
em Saúde

Encerrar casos de DNCI em tempo oportuno;
Busca ativa por telefone, visita domiciliar e/ou
análises de documentos(prontuários e Boletim
de Atendimento de Urgência);

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

% de Dados analisados

Realizar análise das informações; Realizar
retroalimentação de dados mensalmente

Investigar os óbitos em
Mulheres em Idade Fértil
(MIF)

% de óbitos em idade fértil
(10 a49 anos) investigados

Busca ativa por telefone ou visita domiciliar;
Identificar Óbitos maternos não declarados

Investigar dos óbitos
Maternos

% de óbitos Maternos
Investigados

Busca ativa por telefone ou visita domiciliar;

Proporção de registros de
óbitos com causa básica
definida
Proporção de casos de
DNC encerrados
oportunamente

Acompanhar o registro de
Óbitos com causa básica
definida
Encerrar 80% ou mais de
DNC registradas no SINAN
até 60 dias a partir da
notificação
Investigar os óbitos Infantis
e fetais

Proporção de Óbitos
infantis investigados

Promover ações a fim de
Proporção de óbitos por
reduzir os óbitos por dengue Dengue

2019

Busca ativa por telefone, visita domiciliar e/ou
análises de documentos(prontuários e Boletim
de Atendimento de Urgência);
Intensificar campanhas de combate aos
transmissores da Dengue; Intensificar
Campanhas educativas; Aplicação de
penalidades aos imóveis que apresentarem
focos da Doença

10

Preencher os casos de
doenças ou agravos
relacionados ao trabalho
com campo "ocupação"

Enviar pelo menos 1 lote do
Sistema de Informação de
Agravos de Notificação
(SINAN) semanalmente
totalizando 52 lotes
enviados no ano
Monitorar e Enviar
mensalmente os Dados do
SIPNI

Manter 100 % das salas de
vacina do Município com
SIPNI implantado

Alcançar coberturas
vacinais de 95%com
vacinas selecionadas do
Calendário Básico de
Vacinação em menores de
2 anos de idade

Vacinar grupos prioritários
contra Influenza com
alcance de cobertura

Proporção de
preenchimento do campo
"ocupação" nas
notificações de agravos
relacionados ao trabalho

Capacitar profissionais quanto ao
preenchimento correto das notificações;
Realizar reuniões com os responsáveis pelas
fontes notificadoras

% de lotes Enviados

Enviar 1 lote por semana

% de lotes Enviados

Digitar doses aplicadas por imuno/sala de
vacina; Fazer consolidado das doses
digitadas; Enviar arquivo consolidado

% de salas com SIPNI
implantada

Alimentar o SIPNI diariamente

Proporção de vacinas
selecionadas do
Calendário nacional de
Vacinação para crianças
menores de dois anos de
idade Pentavalente 3ª
dose; Pneumocócica 10
valente 2ª dose;
Poliomielite 3ª dose e
Tríplice Viral 1ª dose com
cobertura preconizada
(95%)

Monitorar os cartões espelhos existentes na
sala de Vacina; Busca ativa de faltosos;
promover a prevenção de riscos a população;
Divulgar a Campanha Nacional de
Multivacinação nas Escolas e ESFS; Divulgar
na rádio local e propaganda volante

% da população de grupos
prioritários vacinados

Realizar Campanha Nacional de Vacina contra
Influenza conforme Preconizado pelo MS;
Divulgação de Campanha

95%

Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

80%

Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF

Investigar pelo menos os
adventos adversos pós
vacinais

% de eventos pós vacinais
investigados

Busca ativa através do ACS; Análise do cartão
espelho ou prontuário.

90%

Coord. Vigilância
em Saúde

Vacinar contra HPV a
população na faixa etária de
09 a 15 anos de idade

% de população vacinada
na faixa etária preconizada

Campanhas de vacinas nas escolas e UBS

90%

Coord. Vigilância
em Saúde

Tratar os casos de sífilis
congenita

100 % positivos para
VDRL

Disponibilizar o medicamento para todas as
gestantes e parceiros positivos

100%

Manter em zero o número
de casos de Aids em
menores de 5 anos
Monitorar casos novos de
tuberculose

Realizar Coletas de BAAR 1
"Campanha Anual"

Realizar HIV nos casos
novos de Tuberculose

Realizar campanha anual
para detecção de lesões de
pele

Nº de casos novos de Aids
em menores de 5 ano de
idade
Proporção de cura de
casos novos de
tuberculose
Nº campanha anual de
BAAR coletado

Nº de exames de HIV
realizados por paciente

Campanha anual realizada

Monitorar as DNCI; Realizar Educação em
Saúde na UBS e comunidade

Garantir tratamento; Busca de Faltosos;
Ofertar os exames necessários

Realizar campanha para detecção de
Tuberculose na população geral

0

85%

1

Realizar orientação quanto à importância de
realização do exame; Garantia de exames

100%

Realizar campanha "Dia da Mancha";
Divulgação da campanha junto as população

1

Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF
Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF
Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF
Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF
Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF

11

Curar os casos novos de
Hanseníase

Proporção de cura de
Garantir tratamento; Busca de Faltosos;
casos novos de
Ofertar os exames necessários.
hanseníase diagnosticados
nos anos das cortes

Proporção de exames
realizados nos contatos
Garantir exames de
intradomiciliares de casos
contatos intradomiciliares de
novos de hanseníase
casos novos de Hanseníase
examinados

Consultas ao paciente e seus contatos; Oferta
de exames

90%

Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF

100%

Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF

Objetivo III - Intensificar Ações de Promoção da Saúde e Fortalecer as Ações de Vigilância Sanitária.
Metas

Indicadores

Ações

Intervir nos problemas
sanitários decorrentes do
meio ambiente, da
Proporção de Ações de
produção, circulação de
VISA considerando a
bens e da prestação de
pactuação
serviços que possam causar
riscos à saúde da
população

Atividades educativas para a população;
Cadastrar estabelecimentos sujeitos a VISA;
Inspeção de Estabelecimentos sujeitos a VISA;
Liberação de Alvarás Sanitários; Atividades para
o Setor Regulado; Recebimento de Denúncias;
Atendimento de Denúncias e instauração de
processos administrativos

Elaboração do Plano Anual
da Visa

Plano da VISA elaborado

Ações Integradas entre os
setores e padronização de
condutas

Elaborar e/ou revisar fluxos
de atendimento anualmente
entre VISA, setor de
Postura e Fiscalização
Municipal
Realizar reuniões
quinzenais com a equipe da
Vigilância Sanitária

Nº de reuniões realizadas
no Ano

Monitorar os indicadores do
PDVISA.

Proporção de Ações
Executadas

2019

Setor
Responsável

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Elaborar Plano da VISA de acordo com a
pactuação vigente

1

Coord. Vigilância
em Saúde

Elaborar Fluxo Intersetorial

1

Coord. Vigilância
em Saúde

Reuniões no setor; Elaboração de pauta;
Planejamento das ações
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Coord. Vigilância
em Saúde

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Executar o conjunto de Ações do PDVISA

Objetivo IV- Intensificar Ações de Promoção da Saúde e Fortalecer as Ações de Vigilância Ambiental.
Metas

Indicadores

Setor
Responsável

Ações

2019

80%

Coord. Vigilância
em Saúde

48

Coord. Vigilância
em Saúde

Coord. Vigilância
em Saúde

Vacinar Cães e Gatos na
Campanha de vacinação
antirrábica

Proporção de Cães e
Gatos a ser vacinados na
Campanha Antirrábica

Distribuir material para divulgação: Realizar
reunião com os envolvidos na Campanha de
Vacinação antirrábica;
Realizar vacinação antirrábica em todo município;

Realizar reunião semanal
com a equipe ACE

Nº de reuniões realizadas
no Ano

Traçar ações; acompanhar e discutir metas
alcançadas ou não; Capacitação da equipe
sempre que necessário.

Alimentar Banco de dados
da Vigilância Ambiental

Alimentar Siságua,
SISFAD, SISPCE,
SISLOC, PINEN

Manter conexão com internet; Garantir
capacitação permanente da equipe; Capacitar
digitador para alimentação de dados.

100%

Capacitar os técnicos da
ACE e ACS

Realizar capacitação da equipe técnica,
apresentando normas e metas a serem
alcançadas.

100%

Manter equipe de ACE com número ideal para a
ação; Aprimorar os registros das visitas; Manter
RG Atualizado; Realizar ações de educação em
Saúde.

80%

Coord. Vigilância
em Saúde

Manter e atualizar os mapeamentos dos
quarteirões; Manter equipe de ACE com numero
suficiente para a ação; Examinar as larvas
coletadas.

04

Coord. Vigilância
em Saúde

Implementar capacitação
anual da equipe em geral
Realizar visitas domiciliares
em ciclos da dengue prédefinidos pela Vigilância em
Saúde (6 ciclos)
Realizar levantamento do
Índice Rápido (LIRA) para
Aedes aegyti

% de imóveis visitados em
cada ciclo

Nº de LIRAs realizados

Coord. Vigilância
em Saúde

12

Realizar Monitoramento
Inteligente do Mosquito
Aedes Aegyti

% de ações realizadas

Monitorar as armadilhas implantadas em locais
estratégicos; Realizar bloqueio nas áreas
quando exame sorológico for positivo (IGM):
Alimentar o Sistema semanalmente; Enviar
corretamente os dados coletados;
Direcionamento dos serviços para os pontos
mais críticos.

Realizar ações de bloqueio

% de visitas/ações
realizadas

Investigar os casos suspeitos e/ou notificados
das arboviroses em geral; Monitorar e
acompanhar áreas de incidência da doença;
Realizar bloqueios se necessário.

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Realizar controle da
qualidade da água para
consumo humano quanto
aos parâmetros coliformes
totais, cloro residual livre e
turbidez

% de análises realizadas
em amostras de água para
consumo humano, quanto
aos parâmetros coliformes
totais, cloro residual livre e
turbidez

Coletar amostras de água para análise no
LACEN; Garantir o envio das amostras de água;
Garantir insumos para realização das coletas
das amostras; Criar ou implementar o fluxo para
entrega dos resultados das amostras; Realizar
cadastro das fontes alternativas coletivas do
Município. Participar de capacitações
relacionadas ao programa Sisagua; Realizar
capacitação para coleta de material para análise
aos demais servidores do setor.

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Realizar capacitações
anualmente a todos os
ACS, divulgando a
importância e ações no
combate da arboviroses

% de profissionais
capacitados

Realizar palestras e capacitações para os ACS;
Identificar áreas endêmicas para esses tipos de
doenças.

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Realizar visitas quinzenais
em imóveis do tipo Pontos
Estratégicos (PE)
cadastrados pelo município

% de visitas realizadas

Mapear pontos estratégicos do Município;
Realizar mutirões de limpeza em PE críticos;
Realizar treinamentos para ACE; Garantir
realização dos exames de saúde dos agentes

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Trabalhar o programa de
controle da
esquistossomose nas
localidades de acordo com
as normas técnicas

% de localidades
trabalhadas

Realizar exames de fezes Kato katus nas
localidades selecionadas pela VA; Realizar
trabalho de busca ativa para leishmaniose
concomitante com o PCE

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Trabalhar o PSE nas
escolas Municipais

% de escolas trabalhadas

Realizar trabalho em parceria com demais áreas
da SMS. Realizar reuniões para escolha dos
temas a serem trabalhados

83%

100%

Coord. Vigilância
em Saúde

Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF

Participar da Feira de
Ciência instituída pelo
Município

Participação na Feira de
Ciência

Levantar e divulgar dados levantados no
município para a população;
Participação da VS na feira de ciência; Realizar
educação em saúde; Distribuição de material
informativo.

1

Coord. Vigilância
em Saúde

Elaborar, anualmente, os
Planos de Contingência da
Dengue, Chikungunya-Zika
e Febre Amarela

Planos de Contingência da
Elaborar e Monitorar os Planos de Contingência
Dengue, Chikungunya-Zika
da Dengue, Chikungunya-Zika e Febre Amarela
e Febre Amarela
conforme preconizado pelo MS
atualizados

1

Coord. Vigilância
em Saúde

Diretriz III - Garantia da Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS.
Objetivo: Promover o Acesso dos Usuários aos Medicamentos com garantia de Qualidade, Humanização no Atendimento, Mediante ao seu uso
Racional e Atenção Integral a Saúde.
Metas

Atender as demandas de
medicamentos
padronizados pela
REMUME

Indicadores

% de medicamentos
ofertados à população

Manter o Sistema HORUS
como instrumento da gestão
% de UAF em
na Assistência
funcionamento nas UBS
Farmacêutica do SUS em
todas as UBS

Ações
Garantir a aquisição regular de medicamentos
da REMUME em quantidade e prazos
necessários ao abastecimento da rede pública
municipal;
Garantir a distribuição dos medicamentos aos
usuários.
Manutenção e/ou estruturação das Farmácias
Básica; Treinamento e/ou capacitação dos
servidores responsáveis pela alimentação do
programa;

2019

Setor
Responsável
Secretário Municipal
de Saúde

80%

Gerência
Administrativa
Secretário Municipal
de Saúde

80%
Gerência
Administrativa
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Aplicar a contrapartida
municipal per capita
% per capita investido na
estabelecida na legislação
assistência farmacêutica
específica para aquisição de
medicamentos

Secretário Municipal
de Saúde
Aquisição de medicamentos

100%
Gerência
Administrativa

Manter REMUME atualizada

Nº de Avaliações de
REMUME

Avaliar semestralmente o custo-benefício dos
medicamentos disponibilizados

2

Promover ações para o uso
racional de medicamentos

Nº de ações realizadas

Participação da VS na feira de ciência; Realizar
palestras educacionais nas UBS; Distribuição de
material informativo.

2

Farmacêutico
responsável
Coord. Vigilância
em Saúde
Coord. PACS e ESF

Atender aos mandatos
judiciais

% de mandatos judiciais
atendidos

Garantir o atendimento dos mandatos judiciais;
Obedecer fluxo estabelecidos para o
cumprimento dos mandatos

100%

Secretário Municipal
de Saúde

Implementar e/ou atualizar
Manual de Boas Práticas
para todas as UBS

% de Manuais de Boas
Práticas implementados
e/ou atualizados

Realizar o levantamento dos fluxos por USB;
reunir com as equipes gestoras de cada UBS
com intuito de traçar fluxos;
Implantar e/ou atualizar os Manuais de Boas
Práticas e Procedimentos Operacionais Padrão.

100%

Coord. PACS e ESF

EIXO III - Regulação, Controle Social e Instrumentos de Controle, Avaliação e Monitoramento.
Diretriz IV- Desenvolver mecanismos de regulação que fortaleçam a governança da gestão municipal sobre a prestação de serviços do SUS.
Objetivo: Qualificar o acesso do cidadão às ações e aos serviços de saúde especializados, oportunamente, mediante processos regulatórios
capazes de resguardar a equidade na atenção à saúde enquanto princípios valorativos do SUS.
Metas

Efetivar a Implantação do
SISREG nas UBS

Indicadores

% SISREG implantado

Ações

2019

Estruturar o setor; Implementar Software de
gestão para consolidação das informações;
Elaborar projeto para implantação do SISREG
municipal; Elaborar e implantar protocolos
clínicos/assistenciais operacionais para
procedimentos da rede municipal

80%

Ofertar serviços de media e
alta complexidade em
conformidade com a rede
cuidar

% de usuários com acesso
ao serviço

Avaliar os prestadores de
serviços do SUS e
terceirizados

Acompanhar os serviços ofertados x Pagos
Avaliar e monitorar a oferta
conforme contrato; Elaboração de fluxos para
dos serviços ambulatoriais
monitoramento dos serviços executados pelos
e hospitalares contratados
prestadores terceirizados

Levantamento das necessidades; Transporte
sanitário para os usuários;

Setor
Responsável
Gerência de
Planejamento,
Controle, Avaliação
e Auditoria
Regulação

100%

Gerência de
Planejamento,
Controle, Avaliação
e Auditoria
Secretário Municipal
de Saúde

100%

Gerência de
Planejamento,
Controle, Avaliação
e Auditoria

Diretriz V - Fortalecer a articulação entre os espaços de participação social em todas as políticas públicas, com vistas ao desenvolvimento de
ações intersetoriais.
Objetivo: Promover uma nova dinâmica de participação popular em saúde fortalecendo as práticas de escuta e interlocução com os cidadãos
usuários do SUS.
Metas

Indicadores
Fortalecimento dos
mecanismos de Controle
Social

Manter a estrutura de
funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde

Ações

Disponibilizar espaço físico, servidor para
secretaria executiva e equipamentos; Dotação
orçamentária específica; Divulgar datas das
reuniões do CMS

2019

100%

Setor
Responsável

Secretário
Municipal de
Saúde
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