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Eixo/Programa: GESTÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de controle, gerenciamento e apoio aos demais blocos de saúde, otimizando os recursos e
qualificando ações em relação ao financiamento municipal em saúde e qualificação de toda a rede de saúde em relação ao atendimento da
população.
Justificativa: Prestar atendimentos em saúde pública de qualidade através de um gerenciamento dos recursos disponíveis de acordo com a
legislação e realizando um planejamento efetivo.
Planejamento e Gestão em Saúde

Metas

Indicador

Ação

Recursos Orçamentários

Manutenção dos serviços
administrativos e de bens da
Secretaria Municipal da Saúde.

Número de serviços e bens da
Secretaria municipal da saúde.

Fortalecimento da Gestão dos
Serviços Próprios. Manter e
aprimorar a gestão do SUS

Próprio e Vinculado

Aprimorar o acesso à atenção
integral à saúde fortalecendo as
redes assistenciais.

Número de Serviços de Saúde
próprios construídos, ampliados,
reformados, adequados e
recuperados.

Qualificar a estrutura física dos
serviços de saúde próprios

Próprio e Vinculado

Tecnologia da Informação

Falta de padronização nos
prontuários e atendimento sem
sistema unificado na RAS.

Próprio e Vinculado
Padronizar informações e propor
indicadores para acompanhamento,
monitoramento e avaliação.
Compra de sistema de informática
para padronizar os serviços de
Saúde na RAS.

Manutenção do Conselho Municipal Atender Legislação pertinente.
de Saúde

Apoiar o processo de manutenção
do conselho local.

Práticas Integrativas e
Complementares

Disponibilizar conhecimentos e
Próprio e Vinculado
produtos fitoterápicos para uso na
rede básica de saúde, diminuindo o
uso de determinados
medicamentos alopáticos e seus

Uso indiscriminado de medicações
bem como consultas médicas sem
resolutividade, principalmente em
pacientes crônicos.
Aumento de oferta e cuidado

Próprio e Vinculado

possíveis efeitos colaterais, além
de oferecer alternativas
terapêuticas, conforme dispõe a
Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares
(PNPIC) no SUS, Portaria nº 971,
de 03 de maio de 2006 do
Ministério da Saúde.
Regularizar o serviço através de lei
municipal.
Qualificação da Atenção Primária à Cobertura populacional estimada
Saúde
pelas equipes de Atenção Básica.

Manter as equipes de Atenção
Básica e Saúde da Família

Próprio e Vinculado

Fortalecimento da Rede de Atenção Ações de matriciamento realizadas Aprimorar a articulação das práticas Próprio e Vinculado
à Saúde Mental
por CAPS com equipes de Atenção em saúde mental e de atenção
Básica.
básica Indicador.
Fortalecimento da Rede de Saúde
Bucal

Cobertura populacional estimada
Manter as equipes de Saúde Bucal. Próprio e Vinculado
de saúde bucal na Atenção Básica. Criar uma coordenação municipal
de Saúde Bucal.

Fortalecimento da política de
Vigilância em Saúde

Número de indicadores do
SISPACTO atingidos.

Fortalecimento do Controle Social
no SUS

Número de capacitações realizadas Fortalecer a participação popular
para conselheiros de saúde

Próprio e Vinculado

Fortalecimento da Gestão do
trabalho e da Educação
Permanente

O vasto campo de práticas, e a
carência para o adequado
aperfeiçoamento de recursos
humanos do SUS.

Próprio e Vinculado

Reduzir riscos e agravos à saúde
com implementação das ações de
vigilância à saúde

Promover/realizar ações de
educação permanente para os
profissionais, visando qualificar o
atendimento com vistas nos
condicionantes e determinantes de
saúde no território.

Próprio e Vinculado

Ações de valorização e qualificação Falta de protocolos de cuidado para Valorizar os trabalhadores do SUS Próprio e Vinculado
do trabalhador
os trabalhadores da saúde.
para diminuir a precarização,
investir na democratização das
relações de trabalho e na adequada
alocação, a fim de fixar e qualificar

os recursos humanos no SUS.
Reativar NUMESC municipal e
fortalecer NASF.
Implantação da Rede de Atenção à Taxa de mortalidade prematura (de Promover atenção integral à saúde Próprio e Vinculado
do idoso
Saúde do Idoso
30 a 69 anos) pelo conjunto das
principais doenças crônicas não
transmissíveis (doenças do
aparelho circulatório, câncer,
diabetes e doenças respiratórias
crônicas).

Eixo/Programa: ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: Promover a reorientação das práticas através de um atendimento integral e contínuo, com foco na família e na qualidade de vida dos
usuários. Organizar a rede de saúde municipal com foco nas famílias, buscando uma qualidade e um atendimento integral do indivíduo, migrando do
atual sistema de UBS para Saúde da Família.
Justificativa: Grande responsabilidade do município para com seus cidadãos, implementando políticas que aproximem cada vez mais os serviços
dos moradores do município.

Metas
Manutenção da Estratégia de Agentes Comunitários
de Saúde (EACS).

Indicador

Ação

10 ACS e Enfermeiro em Atividade. Manter todos os funcionários e
os materiais e insumos
necessários ao funcionamento
do Programa.

Recursos
Orçamentários

Próprio e Vinculado

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (Posto
Central, Postos Interior e Espaço Mamãe Criança).

Produção em sistema informatizado

Manter as UBS em pleno
funcionamento com todos os
profissionais e insumos
necessários.

Próprio e Vinculado

Manutenção do Programa de Redução de Danos e
Oficinas Terapêuticas

Produção em sistema informatizado

Manter dois redutores de
danos e dois oficineiros além
do Coordenador da Redução
de Danos.

Próprio e Vinculado

Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família
(NASF AB)

Produção em sistema informatizado

Manter o NASF com três
profissionais de nível superior
40h.

Próprio e Vinculado

Manutenção dos veículos de Atendimento à Saúde

Atividades coletivas e de grupos em
funcionamento além do número de
visitas domiciliares.

Ampliar a frota de veículos da
Atenção Básica em
funcionamento.

Próprio e Vinculado

Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor
(PIM).

Atividades e atendimento realizados

Manter 5 visitadoras do PIM.

Próprio e Vinculado

Manutenção das Estratégias de Saúde da Família

Produção em sistema informatizado

Manter 4 ESFs em

Próprio e Vinculado

(ESF).

funcionamento e com materias
e insumos necessários.

Continuar as atividades do Programa de Saúde na
Escola (PSE).

Registro em sistema informatizado
das atividades em Escolas.

_Manter o cadastro de uma
escola por ESF.
_Adquirir materiais educativos
para trabalhos neste projeto
através de plano de aplicação.

Cadastrar a Equipe de ESF de Vila Progresso,
Henrique D’ávila e NASF no PMAQ.

Cadastro das 3 novas equipes no
Programa

Manutenção e qualificação das
equipes, serviços e
infraestrutura.

Próprio e Vinculado

3 Carros novos.

Aquisição de carro para equipe
de NASF, administrativo e ESF
de Linha Henrique D’ávila.

Próprio e Vinculado

Substituição de mobiliário
sucateado e sem condições.

Compra de macas, mesas,
cadeiras, persianas, balanças,
lençóis e demais utensílios.

Próprio e Vinculado

ESF com toda a infraestrutura
necessária em funcionamento.

Compra de todo o mobiliário e
equipamentos necessários.

Próprio e Vinculado

Obra concluída.

Construção de espaço para
realização de grupos e
atividades em saúde.

Próprio e Vinculado

Pintura e manutenção do prédio
realizados.

Manutenção no prédio para
abrigar o serviço com mais
qualidade e em concordância
com as leis da Vigilância em
saúde.

Próprio e Vinculado

Implantar mais duas microáreas na Estratégia de
Agentes Comunitários de Saúde.

2 microáreas no Rincão da Serra e
Linha Fundinho em Funcionamento.

Reencaminhar Projeto ao
Ministério da Saúde

Próprio e Vinculado

Implantar e manter um Centro de Terapias
Complementares.

1 Centro implantado com local
próprio e mobiliário adequado além
de profissionais para as Práticas
Complementares.

_Contratação de um
profissional das Terapias
Complementares para
Coordenação do Centro.

Próprio e Vinculado

Aquisição de Veículos para atendimento a Saúde.

Aquisição de Equipamentos e materiais para todas as
Unidades e Serviços da Atenção Básica Municipal.
Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para novo
ESF em Henrique D’ávila.
Implantar o projeto Academia de Saúde

Reforma da Unidade Básica de Saúde – Posto
Central/Espaço Mamãe Criança e Interior.

Proporcionar capacitações para os profissionais da
Atenção Básica e do grupo Condutor das Práticas
Integrativas e Complementares.

Cursos e capacitações realizadas.

_Capacitação do técnicos e
demais funcionários conforme
planejamento do NUMESC.

Próprio e Vinculado

Aumentar a expectativa de vida através da melhora
do indicador - Taxa de mortalidade prematura (de 30
a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais
doenças crônicas não transmissíveis (doenças do
aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças
respiratórias crônicas).

45 (nº absoluto)

Manter grupos de educação
em saúde e criar outros
estimulando hábitos saudáveis
(atividade física, alimentação,
práticas Complementares).

Próprio e Vinculado

Zerar o número de crianças(menores de 1 ano) com
sífilis congênita.

0 casos.

Município teve um caso,
intensificar as ações e
realização precoce das
testagens no Pré-natal
realizando busca ativa das
faltosas e tratamento precoce.

Próprio e Vinculado

Número de casos novos de AIDS em menores de 5
anos.

0 casos.

Manter o atual indicador com
todas as práticas
principalmente ligadas ao PréNatal.

Próprio e Vinculado

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em
mulheres de 25 a 64 anos.

0,72

Aumentar o número de coletas
de Pré-Câncer criando
estímulos para atrair as
mulheres alvo.

Próprio e Vinculado

Razão de exames de mamografia de rastreamento
realizados em mulheres de 50 a 69 anos.

0,45

Aumentar o número de
realizações de mamografia na
faixa etária alvo.

Próprio e Vinculado

Aumentar a proporção de parto normal no SUS.

60%

Intensificar os grupos e ações
educativas para estímulo ao
parto normal.

Próprio e Vinculado

Manter a taxa de mortalidade infantil abaixo de dois
dígitos no município.

9,5

Manter o Comitê Municipal de
Prevenção ao óbito materno,
infantil e fetal.

Próprio e Vinculado

Diminuir os casos de gravidez na adolescência entre
as faixas etárias de 10 a 19 anos.

13%

Propor atividades educativas
em parceria com as Escolas do

Próprio e Vinculado

Município.
Manter a cobertura das condicionalidades do Bolsa
Família.

95%

Manter indicador pactuado que
vem sendo alcançado.

Próprio e Vinculado

89,92%

Manter as equipes
odontológicas do município.

Próprio e Vinculado

85%

Implantar novas equipes de
Saúde da Família seguindo o
cronograma, sendo Henrique
D’ávila e após Ferraz.

Próprio e Vinculado

Grupos realizados, capacitações e
atendimentos realizados.

Projeto já iniciado prevê a
compra de materiais
específicos para atendimento a
população obesa e grupo de
controle.

Próprio e Vinculado

Manter a realização do teste do pezinho até o 7º dia
de vida.

Número de testes coletados em
data oportuna.

Continuar o agendamento dos
testes do pezinho de forma
precoce.

Próprio e Vinculado

Intensificar os indicadores vacinais em vacinação de
rotina e campanhas de vacinação.

Atingir metas estipuladas pelo MS.

Intensificar a busca por
faltosos e realizar um grande
chamamento para as
campanhas que serão
realizadas no ano.

Próprio e Vinculado

Manter a cobertura da Saúde bucal no município;
Aumentar a cobertura de Atenção Básica através da
ampliação da Saúde da Família.

Implantar e organizar a linha de cuidado aos
pacientes obesos.

Eixo/Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: Monitorar a ocorrência de doenças e agravos relacionados a saúde, fiscalizando ambientes, notificando doenças e realizando trabalhos de
conscientização coletiva para prevenir a ocorrência de patologias preveníveis.
Justificativa: Melhora dos indicadores de saúde do município e diminuição da ocorrência de patologias preveníveis.

Metas

Indicador

Manutenção dos Serviços de Vigilância - 75% das vacinas selecionadas com
Epidemiológica e Imunizações estruturados cobertura vacinal preconizada
e atuantes
- 95% dos casos de doenças de
notificação compulsórias encerradas em
até 60 dias

Ação

Recursos
Orçamentários

- Manter todos os funcionários,
materiais, equipamentos e insumos*
necessários ao funcionamento do Próprio e Vinculado
serviço.
- Aquisição
mobiliário**.

e/ou

reposição

de

- 100% de notificações de agravos
relacionados ao trabalho com o campo - Realizar capacitação continuada
“ocupação” preenchido
com os vacinadores.
- Dados SINAN;

- Aquisição de um gerador para a
Sala de Vacinas do Espaço Mamãe
Criança e estoque municipal.

- Produção do SIPNIWEB;
- Coberturas vacinais das Campanhas
Realização
de
todas
as
de Vacinação do PNI;
campanhas*** vacinais do PNI.
- 100% dos casos de Violência
Autoprovocada e de Violência Sexual - Busca ativa dos faltosos das Salas
notificados
de Vacina do município.
- Sensibilização das equipes para
que notifiquem todos os casos de
Violência Autoprovocada e de
Violência Sexual que procurarem

atendimento nos Serviços de Saúde
Manutenção do Serviço de Vigilância em - 100% de notificações de agravos
Saúde do Trabalhador e o funcionamento da relacionados ao trabalho com o campo
Comissão Intersetorial de Saúde do “ocupação” preenchido
Trabalhador (CIST)
-100% dos óbitos por acidente de
trabalho investigados
- taxa de notificação de
relacionados ao trabalho ≥ 40

- Manter os funcionários e os Próprio e Vinculado
materiais e insumos necessários ao
funcionamento do serviço.
- Sensibilizar as equipes para
notificação dos acidentes e agravos
na RINA ou SINAN.

agravos

Manutenção e fortalecimento do Comitê de - 100% dos óbitos de mulheres em - Realizar reuniões sistemáticas do Próprio e Vinculado
Comitê.
Prevenção ao Óbito Materno, Infantil e Fetal idade fértil investigados
- 100% dos óbitos fetais e infantis - Capacitação permanente
membros do Comitê.
investigados

dos

- diminuição da taxa de mortalidade
infantil para 9,5
- nº absoluto de óbito materno (zero)
Manutenção dos veículos da Vigilância em Atividades de campo, inspeções e Manter a frota de veículos da Próprio e Vinculado
Saúde
atividades de educação em saúde
Vigilância
em
Saúde
em
funcionamento.
Proporcionar
capacitações
para
profissionais da Vigilância em Saúde

os Cursos e capacitações realizadas.

Manutenção
das
atividades
de Número de ciclos que atingiram o
monitoramento e controle vetorial de insetos mínimo de 80% de cobertura de imóveis
e animais transmissores de zoonoses.
visitados para controle vetorial da
dengue.

Capacitação
conforme
NUMESC.

dos
servidores Próprio e Vinculado
planejamento
do

Manter
atividades
de
visitas Próprio e Vinculado
domiciliares para pesquisa de
vetores,
monitoramento
de
armadilhas e pontos estratégicos e
atividades
educativas
para
prevenção
de
zoonoses
e
arboviroses.

Manutenção do serviço de vigilância da Proporção de amostras de água com Manter atividades de coleta de Próprio e Vinculado
qualidade da água para consumo humano. presença de Escherichia coli, em amostra, análise de cloro e envio de

Prevenção
hídrica.

de

doenças

de

veiculação Soluções Alternativas Coletivas.
amostra de água para o LACEN, e
Proporção de análises realizadas em fiscalização dos Sistemas de
amostras de água para consumo Distribuição de água.
humano
quanto
aos
parâmetros
coliformes totais, cloro residual livre e
turbidez.

Manutenção do serviço de Vigilância Percentual de municípios que realizem Continuar a desenvolver atividades Próprio e Vinculado
fiscalização
sanitária
de
Sanitária, fiscalização de produtos e no mínimo seis grupos de ações de de
estabelecimentos sujeitos a Vigilância Vigilância
Sanitária
consideradas estabelecimentos
e
produtos,
Sanitária.
Prevenção
de
doenças necessárias a todos os municípios no através de inspeções, autuações e
Processos
Administrativos
transmitidas por alimentos e agravos ano.
Sanitários.
ocasionados pelo consumo de produtos ou
utilização de serviços sujeitos a Vigilância
Sanitária.
* Agulhas, blood stop, caixa térmica, termômetro, uniformes
** Mesa redonda com 4 cadeiras para Sala Epidemio
*** Carro de som, faixas, banners, cartazes, balão, pirulito, outro brindes (ex. Capas para carteiras de vacina), lanches para o dia D

Eixo/Programa: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de controle, gerenciamento e apoio aos demais blocos de saúde, otimizando os
recursos e qualificando ações em relação ao financiamento municipal de saúde e qualificação de toda rede de saúde em relação ao
atendimento da população.
Justificativa: Prestar uma assistência de qualidade à população em resposta as solicitações, em caráter de urgência/ emergência, com
base no gerenciamento dos recursos dispensados pelas três esferas do governo, através de um planejamento efetivo.

Metas

Indicador

Manutenção das atividades e serviços Serviços em funcionamento

Ação

Recursos
Orçamentários

Manutenção preventiva e corretiva das Próprio / Vinculado
ambulâncias e equipamentos

Pintura da Garagem / Rampa de Apontamentos última vistoria Processo licitatório
acesso
técnica

Próprio / Vinculado

Balcão para desinfecção de pranchas Apontamentos última vistoria Processo licitatório
rígidas e macas / KED / colares técnica
cervicais / imobilizadores / cintas

Próprio / Vinculado

Contrato de manutenção preventiva e Apontamentos última vistoria Processo licitatório
corretiva
das
ambulâncias
e técnica
equipamentos

Próprio / Vinculado

Educação continuada da equipe Há cada 2 anos condutores e Determinação do Ministério da Saúde – Próprio / Vinculado
(atualização cursos de APH e BLS)
técnicos de enfermagem; a Rede de Atenção às Urgências e
cada 4 anos enfermeiros e Emergências
médicos.
Aquisição de materiais/equipamentos Serviços em funcionamento
conforme
necessidade
(talas,
máscaras de inalação de O2 adulta e
pediátrica, coxins, tirantes, cânula

Processo licitatório

Próprio / Vinculado

orofaríngea,
aspirador
portátil,
prancha infantil, imobilizador para
fêmur, pera para aspiração, eletrodos
adesivos do DEA adulto e pediátrico)
Manutenção anual dos equipamentos
(Oxímetros, aparelhos de pressão,
glicosímetro, fluxômetros, válvulas Serviços em funcionamento
reguladoras de pressão, DEA,
compressor de ar comprimido,
termômetro digital infravermelho)

Processo licitatório

Próprio / Vinculado

Renovação de frota

A cada 5 anos

Determinação do Ministério da Saúde – Próprio / Vinculado
Rede de Atenção às Urgências e
Emergências

Uniformes (camisetas e macacões)

A cada 2 anos

Processo licitatório

Próprio / Vinculado

Calçados (botina ou bota fechada)

A cada 2 anos

Processo licitatório

Próprio / Vinculado

Eixo/Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo: Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS
Justificativa: Qualificar os serviços de assistência farmacêutica no município; Promover o uso racional de medicamentos
Metas
Manutenção
da
Assistência
Farmacêutica Básica – Eixo
Medicamentos
Manutenção
da
Assistência
Farmacêutica Não Básica – Eixo
Medicamentos
Manutenção
da
Assistência
Farmacêutica
–
Hospitalar/Ambulatorial
Manutenção
da
Assistência
Farmacêutica Básica – Eixo
Estrutura
Manutenção
da
Assistência
Farmacêutica
–
Recursos
Humanos

Indicador
Ação
Produção no Sistema de Registro Aquisição de medicamentos da Relação
Eletrônico
Municipal de Medicamentos (REMUME) –
Portaria MS 1.555/2013.
Produção no Sistema de Registro Aquisição de medicamentos da Relação
Eletrônico
Municipal de Medicamentos (REMUME) e
Demanda Judicial.
Produção no Sistema de Registro Aquisição de medicamentos e materiais
Eletrônico
hospitalares para distribuição a Unidades
Básicas de Saúde
Manutenção de Infraestrutura
Despesas com Luz, Telefone e Aluguel de
Prédio sede da Farmácia Municipal.
Manutenção da folha de vencimentos dos
servidores da Assistência Farmacêutica

Próprio

Manutenção
Farmacêutica
Estrutura

Aquisição de Container para estocagem
de insumos farmacêuticos e fraldas –
Expansão
da
capacidade
de
armazenamento
Curso/evento/especialização
Participação de servidores da Assistência
Farmacêutica em eventos de capacitação
técnica
Sistema GUD
Aquisição de fraldas adulto e infantil para
pacientes do Sistema Único de Saúde com
deficiência
Atividades em grupos de saúde
Integração com NASF-AB em ações de
promoção
do
uso
racional
de
medicamentos
Comissão
de
Farmácia
e Implantação de Comissão de Farmácia

Próprio

2 Farmacêutico
2 Atendentes de Farmácia
1 CC
3 Estagiário CIEE
da
Assistência Aquisição de Container
Básica – Eixo

Manutenção
da
Assistência
Farmacêutica Básica – Eixo
Educação Permanente
Manutenção do Gerenciamento
de Usuários com Deficiência
Atividades de Promoção Uso
Racional de Medicamentos
Implantação

da

Comissão

Recursos Orçamentários
Próprio/Vinculado

Próprio

Próprio/Vinculado

Próprio

Próprio/Vinculado

Próprio/Vinculado

Próprio/Vinculado

Próprio

Municipal
de
Terapêutica

Farmácia

e Terapêutica

Implantação do Projeto Cuidado
Farmacêutico

Terapêutica composta de equipe mínima
de profissional Farmacêutico, Médico e
Enfermeiro já presentes no quadro
funcional do município.
Consulta
e
Acompanhamento Próprio/Vinculado
Pacientes Poli medicados
Farmacoterapêutico
com
profissional
Ficha de Adesão ao Tratamento
Número de pacientes portadores farmacêutico vinculado a consulta médica.
de
doenças
crônicas
acompanhadas

Inclusão
de
medicamentos REMUME
fitoterápicos
na
Relação
Municipal
de
Medicamentos
(REMUME)

Aquisição de medicamentos fitoterápicos Próprio/Vinculado
constantes na Relação Nacional de
Medicamentos (RENAME) e Memento
Fitoterápico ANVISA

Responsável pelas informações: Diego da Silveira Moura – Farmacêutico CRF RS 9876 – Coordenador Municipal da Assistência Farmacêutica.

Eixo/Programa: Regulação em Saúde

DIRETRIZ 1 – Qualificação da rede de atenção à saúde
Objetivo 3 – Organizar atenção à saúde secundária e terciária sob a lógica da RAS
AÇÕES/ATIVIDADES/META

INDICADOR/VERIFICAÇÃO

OBJETIVO

ORÇAMENTO

Manter/elaborar conforme
necessidade mutirão em saúde
para especialidade

Lista de espera para especialidade

Reduzir tempo de espera

Recursos próprios/vinculados

Reduzir custos

Recursos próprios/vinculados

Manter o convênio com o consórcio Acompanhamento de relatório
Intermunicipal CISVALE
mensal

DIRETRIZ 1 – Qualificação da rede de atenção à saúde
Objetivo 4 – Fortalecer os sistemas de apoio e logístico da rede de atenção à saúde
AÇÕES/ATIVIDADES/META

INDICADOR/VERIFICAÇÃO

OBJETIVO

ORÇAMENTO

Manutenção do contrato para
prestação de serviços de
laboratório de Análises clínicas

Acompanhamento de relatório
mensal

Reduzir custos

Recursos próprios/vinculados

Transporte de pacientes para
consultas, agendamentos e
encaminhamentos

Índice de Atendimentos na
referência

Integralidade

Recursos próprios/vinculados

Manutenção do contrato para
prestação de Serviços de Imagem
(Raio-X)

Acompanhamento de relatório
mensal

Reduzir custos

Recursos próprios/vinculados

Manutenção do contrato para
prestação de Serviços de
Fisioterapia.

Acompanhamento de relatório
mensal

Reduzir custos

Recursos próprios/vinculados

Manter/Adquirir Veiculos de
transporte Sanitário, Coletivo e
Ambulância.

- Transporte intermunicipal,
interestadual e regional para as
referencias pactuadas em saúde

- Atender a legislação vigente do
Transporte Sanitário

Recursos próprios/vinculados

dos munícipes de Vera Cruz.
DIRETRIZ 1 – Qualificação da rede de atenção à saúde
Objetivo 7 – Ampliar e qualificar a regulação em saúde como sistema de apoio da RAS
AÇÕES/ATIVIDADES/META

INDICADOR/VERIFICAÇÃO

OBJETIVO

ORÇAMENTO

Impressão de documentos,
referência-contrareferência

Resolutividade do serviço

Resolutividade

Recursos próprios/vinculados

Educação continuada, elaboração
de material para divulgação

Resolutividade do serviço

Ampliar o conhecimento dos
servidores e população atendida

Recursos próprios/vinculados

Elaboração dos critérios de risco
por especialidade

Monitoramentos dos fluxos de
encaminhamento

Qualificar os critérios de risco para
encaminhamento em rede

Recursos próprios/vinculados

Elaboração dos protocolos de
encaminhamento, agenda e
consultas para especialistas

Fluxograma

Qualificar os encaminhamentos;
Recursos próprios/vinculados
Divulgar amplamente para a
população; Conhecimento de toda
a rede sobre os encaminhamentos.

Capacitar as UBSs e ESFs sobre
agendamentos, encaminhamentos
e consultas especializadas

Resolutividade; Qualificação no
atendimento.

Agilizar os fluxos de
encaminhamentos;

Aprimorar o sistema de
agendamento de especialidades e
exames (via SISREG e GERCON),
buscando diminuir as queixas e as
faltas a procedimentos/consultas
agendadas, bem como para
acompanhamento do tratamento

Acompanhamento dos
agendamento com maior
frequência; criar protocolo.

Evitar longa permanência na fila de Recursos próprios/vinculados
espera; Otimizar o fluxo de
agendamentos/consultas;

Recursos próprios/vinculados

DIRETRIZ 2 – Consolidação da governança da rede de atenção à saúde na gestão do SUS
Objetivo 9 – Fortalecer a infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde
AÇÕES/ATIVIDADES/META

INDICADOR/VERIFICAÇÃO

OBJETIVO

ORÇAMENTO

Compra de aparelho de ar

Quantidade de impressão de

Agilizar o atendimento e ser

Recursos próprios/vinculados

condicionado, impressora com
copiadora

documentos;
- Demanda

resolutivo.

Investir na estrutura física e
organizacional da SMS

Depreciação de estrutura física,
mobiliário

Manter a qualidade e eficiência no
trabalho

Recursos próprios/vinculados

DIRETRIZ 2 – Consolidação da governança da rede de atenção à saúde na gestão do SUS
Objetivo 10 – Consolidar a Governança da Informação em Saúde
AÇÕES/ATIVIDADES/META

INDICADOR/VERIFICAÇÃO

Adquirir e manter os equipamentos Depreciação e manutenção de
de informática com tecnologia
equipamentos
adequada para o pleno
funcionamento dos programas e
sistemas necessários ao serviço

OBJETIVO

ORÇAMENTO

Manter a qualidade e eficiência no
trabalho

Recursos próprios/vinculados

Eixo/Programa: Saúde Mental Adulto

Objetivo: Ampliar o acesso da população à Atenção Psicossocial, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos
intersetoriais para atender as pessoas em sofrimento e/ou com demandas decorrentes dos transtornos mentais graves e persistentes e/ou do
consumo de álcool, crack e outras drogas.
Justificativa: Oferecer assistência em saúde de média e alta complexidade através dos serviços da rede municipal de saúde e dos serviços
complementares.
Meta

Indicador

Ação

Orçamento

Capacitar AT (acompanhante terapêutico)

Através de educação permanente

Fortalecer o atendimento aos
pacientes egressos

Próprio e
Vinculado

Ampliar os recursos para compra de
Estimular projetos de economia solidária e
materiais para as oficinas
Orientar os usuários de saúde mental
implantação da cooperativa de usuários de
terapêuticas, proporcionar a
acerca das Portarias Ministeriais
saúde mental
economia solidária para usuários de
sobre os projetos de economia
Saúde mental
solidária e apoiar na elaboração dos
projetos
Aquisição de veículo com capacidade para Necessidade de visitas domiciliares
7 passageiros
e internações de pacientes do CAPS
Solicitação de projetos do ministério
público e receita federal com
doações
Remanejo de profissionais de nível médio e
profissional de nível superior

Através de resoluções de
Cofinanciamento

O Hospital Geral constituir um ponto
estratégico para fortalecimento da Rede de
Atenção Psicossocial como retaguardaLeito 87- Leito de Saúde Mental

Qualificar os profissionais nos
hospitais para atender usuários de
saúde mental
através do matriciamento

Próprio e
Vinculado

Proporcionar uma mobilidade para
urgências e transporte dos usuários
de saúde mental

Próprio e
Vinculado

Custeio repassado ao CAPS para
complemento de folha e educação
permanente Estado RS

Próprio e
Vinculado

Fomentar a discussão junto aos
Hospitais Gerais conveniados para a
habilitação de leitos de no mínimo 72
horas, como retaguarda para usuários
de saúde mental

Próprio e
Vinculado

Eixo/Programa: Saúde Mental Infantil e Juvenil
Objetivo: Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população infantojuvenil com grave sofrimento psíquico cuja severidade e/ou persistência
demandem um cuidado intensivo, incluindo álcool e outras drogas, de forma articulada com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção
Psicossocial e promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais de acordo com a abrangência do território sob sua
responsabilidade.
Justificativa: Oferecer assistência em saúde de média e alta complexidade através dos serviços da rede municipal de saúde e dos serviços
complementares.
Meta

Indicador

Ação

Orçamento

Ampliar quadro de recursos
humanos

Realizar atendimentos com
Ampliar quadro de funcionários
crianças e adolescentes no CAPSij necessários para o funcionamento
Microrregional
do CAPSij Microrregional

Educação permanente(diárias,
honorários e deslocamento)

Realizar atendimentos com
Capacitações para os profissionais Próprio e vinculado
crianças e adolescentes no CAPSij do CAPSij, RAPS e profissionais da
Microrregional
microrregião

Aquisição da pracinha

Pracinha para atividades na área
externa do serviço

Aquisição da pracinha e de
brinquedos para área externa do
serviço.

Próprio e vinculado

Reforma e adequação da área
externa

Realizar atendimentos com
crianças e adolescentes na área
externa do serviço.

Adequação da área externa do
serviço

Próprio e vinculado

Aquisição de veículo

Para realização de visitas
Veículo utilitário de 7 lugares
domiciliares, visitas a microrregião,
para participação em eventos e
realização de matriciamentos na
RAPS e na rede escolar

Próprio e vinculado

Próprio , vinculado, projetos

Material gráfico(folders, fichas de
Funcionamento do CAPSij
anamnese, carões de marcação de Microrregional
consulta)

Produzir material de divulgação do
serviço.
Produzir materiais gráficos
necessários ao funcionamento do
serviço.

Próprio e vinculado

Manutenção do CAPSij

Manter o serviço em pleno

Próprio e vinculado

Produção da RAAS

Microrregional

funcionamento com todos os
profissionais e insumos necessários

Aquisição de material de consumo

Realizar atendimentos com
Material de escritório
crianças e adolescentes no CAPSij Material de limpeza
Microrregional
Alimentos
Material para oficinas

Próprio e vinculado

Aquisição de materiais
permanentes de trabalho

Aumento do número de
atendimentos devido a habilitação
como CAPSij Microrregional

Aquisição de brinquedos, jogos,
instrumentos e equipamentos
necessários para o funcionamento
do serviço

Próprio e vinculado

Manutenção do CAPSij
Microrregional

Produção da RAAS

Manter o serviço em pleno
funcionamento com todos os
profissionais e insumos
necessários.

Próprio e vinculado

