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EIXO - Gestão

Problema Ação
Meta

Recursos
2017

Informatização

100%

Próprio
90%

100%

Organograma 100%

Satisfatório

100%

100%

PAHI/MAC

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivos Gerais: - Implementar o Modelo de Atenção à Saúde no municipio por meio do cumprimento dos príncipios estabelecidos na 
Portaria Nacional de Atenção Básica : Acesssibilidade, Vínculo, Coordenação, Continuidade do cuidado, Territorialização e Adscrição da 
clientela, Responsabilização e Humanização. - Reorganização de canal de acesso da população para sugestões, reclamações, denúncias 
de violações de seus direitos enquanto usuários do SUS

Objetivo Específico: Reorganizar o modelo assistêncial de forma a garantir melhorias nas condições de saúde da população: - Ampliar  
o acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Básica.

Área 
Programática

Indicador de 
acompanhamento

Rede de informações 
insuficiente, sem interface 

entre serviços

Implantar rede informatizada e 
interligada nos serviços de 
saúde.

Número de Unidades 
com rede implantada 
e interligada

Implantar e equipar 
consultórios  com 
computadores  para 
modalidade de prontuário 
eletrônico.

Número de 
computadores por 
unidade.

Capacitar profissionais para 
implantação da rede 
informatizada.

Profissionais 
operando o sistema.

Inadequado organograma 
do Departamento Municipal 

de Saúde. 

Reestruturar organograma do 
Departamento Municipal de 
Saúde de acordo com as 
Divisões e Seções Técnicas

Organograma 
implantado e 
homologado

Complexo 
Regulador

Implementar o complexo 
regulador Municipal

Informatização do fluxo de 
regulação, autorização de 
exames e consultas do setor de 
regulação e nas unidades de 
saúde.

Encaminhar de 
acordo com 
protocolo de acesso:

Implantar SISREG para 
prestadores tercerizados e 
unidades proprias para 
regulação

Nº de unidades com 
SISREG funcionando

Contratualizar e avaliação 
mensal dos prestadores e 
unidades próprias pelo plano 
operativo anual( metas 
qualitativas e quantitativas)

Nº de reuniões para 
valiação dos 
prestadores

Capacitação da Equipe da 
Central de Regulação



Adesão ao PET-Saúde Sim

Adesão ao PRO-Saúde Sim

Sim Próprio

Sim

Sim

Ouvidoria

50%

Próprio/ PAHI
100%

100%

Educação 
Permanente

Falta de estímulo 
profissional em participar 
de ações de educação 
permanente.

Aumento de 
incentivos a 
preceptoria nos 
serviços de saúde. 
Investir na 
qualificação e 
fixação dos 
profissionais de 
saúde.

Ministério da 
Saúde

Falta de estímulo 
profissional em participar 
de ações de educação 
permanente.

Aumento de 
incentivos a 
preceptoria nos 
serviços de saúde. 
Investir na 
qualificação e 
fixação dos 
profissionais de 
saúde.

Ministério da 
Saúde

Falta de equipamentos e 
espaço próprio para 
viabilizar a transmissão on 
line de cursos, palestras, 
etc, pelo Telessaúde UERJ. 

Estruturação de um espaço 
próprio e aquisição de 
equipamentos para o núcleo de 
estudos em saúde.

Adequar a 
implementação das 
ações de educação 
permanente.para 
qualificação das 
redes de atenção,
pactuadas na CIR e 
aprovadas na CIB.

Falta de equipamentos e 
espaço próprio para 
viabilizar a transmissão on 
line de cursos, palestras, 
etc, pelo Telessaúde UERJ. 

Estruturação de um ponto do 
Telessaúde UERJ

Aumento das 
transmissões de 
video conferência e 
tele consultoria.

Ministério da 
Saúde/Estado/UE

RJ/Próprio

Recursos não executados 
para os municípios 
integrantes da Região 
Metropolitana II (Itaboraí, 
Maricá, Niterói, Rio Bonito, 
São Gonçalo, Silva Jardim e 
Tanguá)

Participação na elaboração de 
projetos via Comissão de 
Integração Ensino-Serviço.

Captação de oficinas, 
cursos, palestras, 
cursos de extensão e 
demais ações 
educativas para o 
município e região.

Ministério da 
Saúde

Falta de espeço climatizado 
e Equipamentos exclusivos 
para a ouvidoria Municipal

Implantar a ouvidoria do SUS 
por meio de Ouvidorias locais 
(espaço de reclamações, 
sugestões, nas Unidades de 
Saúde)

Ouvidorias em 
funcionamento

Viabilizar implantação dos 
Conselhos Locais de Saúde

Conselhos Locais 
implantados e 
atuantes juntos as 
equipes de AB

Implantar pesquisa de 
satisfação dos usuários com 
consolidação dos dados 
bimensal.

Indicadores de 
satisfação dos 
usuários  
consolidados.



Informatização

100%

Próprio
90%

100%

satisfatório PAB/MAC/FMS

100%

90%

90%

Rede de informações 
insuficiente, sem interface 

entre serviços

Implantar rede informatizada e 
interligada nos serviços de 
saúde.

Número de Unidades 
com rede implantada 
e interligada

Implantar e equipar 
consultórios  com 
computadores  para 
modalidade de prontuário 
eletrônico.

Número de 
computadores por 
unidade.

Capacitar profissionais para 
implantação da rede 
informatizada.

Profissionais 
operando o sistema.

Manutenção dos 
serviços de 

saúde 
Municipais e 

Gestão de 
Pessoal

Número de profissionais 
insuficiente

Contratar Profissionais de 
Saúde de maneira atender as 
necessidades do Sistema de 
Saúde Municipal, para atender 
adequadamente os serviços a 
serem implantados na rede 
Municipal

Proporção de 
profissionais 
atuantes nos 
serviços frentes a 
necessidade 
( satisfatório, regular 
e insatisfatório)

Capacitar os profissionais de 
saúde nas diversas áreas 
priorizadas

Número de 
profissionais 
capacitados

PAHI/PAB/MAC/P
róprio

Transporte 
Sanitário

Veículos sem condições de 
uso e/ou falta de veículo

Realizar manutenção e 
renovação gradual dos veículos 
utilizados para transporte 
sanitário.

Percentual de 
veículos em 
condições 
adequadas de 
funcionamento.

PAB/MAC/FMS/S
AD/Vig.Saúde.

Aquisição de veículos para 
transporte de profissionais para 
reuniões.

percentual de 
presença em 
reuniões

PAB/MAC/FMS/S
AD/Vig.Saúde.
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EIXO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos
2017

Atenção Domiciliar Satisfatório

MAC/Próprio
Atenção Especializada

Adequado

Adequado

Adequado

Adequado

Cadastrar no SCNES Adequado

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivo Específico: Organizar o fluxo de ancaminhamento para especialidades nas referencias, de acordo com protocolos 
clínicos de acesso. Ampliar a estrutura e organizar a Rede de Atenção à Saúde Mental no município.

Indicador de 
acompanhamento

Dificuldade dos 
serviços de saúde na 

organização a 
assistência ao 

acamado, pacientes 
em reabilitação, pós 
cirurgia e portadores 

de necessidades 
especiais, com 

dificuldade para o 
cuidado domiciliar.

Estruturar e 
equipar as 
equipes de 

Atenção 
Domiciliar 

(EMAD e EMAP) 
para atender 

todo o 
município. 

Equipes de Atenção 
Domiciliar dispondo 

de transporte, 
equipamentos e 

insumos que 
garantam o cuidado 
domiciliar em todo 

município. 

Falta de 
equipamentos para 

atender a grande 
demanda para a 

realização de 
colonoscopia, 
endoscopia.

Aquisição de 
equipamentos

Exames realizados 
dentro do município.

Grande demanda 
reprimida em 

especialidades e 
exames de apoio 

diagóstico e 
complementares.

Identificar e 
adequar o local 

para 
atendimento 

das 
especialidades

Exames realizados 
no Ambulatório de 

Especialidades.

Rede de Atenção às 
Urgências

Decifiência de 
qualidade e 

resolubilidade da 
assistência à média e 

alta complexidade 
da urgência e 
emergência.

Implantar a 
comunicação 

visual e 
auditiva.

Redução das 
demandas da 
ouvidoria

Implantar o 
Mapa de Risco

Aumento da 
resolutividade do 
cuidado

Alto tempo de 
resposta do SAMU 
devido a extensão 
territorial municipal.

Implantar a 
segunda equipe 
do SAMU



Sim Emenda Parlamentar

Rede de Atenção às 
Urgências

Demanda reprimida 
com cirurgias

Implantação do 
Centro Cirúrgico

Centro Cirúrgico 
estruturado e 
funcionando
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EIXO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos
2017

Vigilância em Saúde MAC/VISA/Próprio

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivo Específico: Fotalecer, estruturar e aperfeiçoar a vigilância em saúde para melhorar a qualidade e 
resolutividade das ações e serviços por meio do cumprimento dos princípios estabelecidos nas políticas de saúde 
nacional, estadual e municipal, contribuíndo para melhorar a Atenção à Saúde do indivíduo e comunidade.

Indicador de 
acompanhamento

Dificuldade em 
efetivar as 
ações de 
vigilância 

sanitária no 
âmbito 

municipal.

Controlar o risco 
sanitário nos 
serviços de 

saúde

Número de serviços 
de saúde 

inspecionados/Tota
l de serviços 

cadastrados no 
SIVISA x 100

100% das 
ações 

pactuadas

Controlar o risco 
sanitário nos 

locais de 
interesse à 

saúde.

Número de locais 
de interesse à 

saúde 
inspecionados/Tota

l de 
estabelecimentos 

de alimentos 
cadastrados no 

SIVISA x 100

Controlar o risco 
sanitário dos 
produtos de 
interesse da 

saúde.

Programa de 
Monitoramento da 
Qualidade Sanitária 

de Produtos e 
Estabelecimentos 

na área de 
alimentos, 

elaborado e 
executado por ano 

durante o 
qudriênio.

Controlar o risco 
sanitário nos 

locais de 
trabalho.

Total de locais de 
trabalho com AT 
fatais notificados 

no SINAN 
inspecionados / 

Total de locais de 
trabalho com AT 
fatais notificados 
no SINAN x 100



Vigilância em Saúde MAC/VISA/Próprio

Sim

Dificuldade em 
efetivar as 
ações de 
vigilância 

sanitária no 
âmbito 

municipal.

100% das 
ações 

pactuadasControlar o risco 
sanitário dos 

eventos 
toxicológicos.

Número de casos 
de intoxicação por 

agrotóxicos 
notificados no 

SINAN  x Número 
de investigações 

dos eventos 
toxicológicos nas 

atividades 
reguladas na 

vigilância sanitária.

Controlar o risco 
sanitário no 

meio ambiente.

Alimentar os 
parâmetros dos 

sistemas de 
informação Água 
de Juturnaíba e 

SISÁGUA.

Capacitar para 
controlar o risco 

sanitário.

Números de 
profissionais 

credenciados na 
equipe municipal 
como autoridade 
sanitária/Número 
de profissionais 
credenciados na 
equipe municipal 
como autoridade 

sanitária 
capacitados para 

execução das ações 
de vigilância x 100.

Fortalecer a 
gestão do 
Sistema 

Municipal de 
Vigilância em 

Saúde

Elaborar e 
operacionalizar 
anualmente a 

Programação de 
Ação de Vigilância 

em Saúde

Revisar o código 
sanitário

Fortalecer o 
controle social 

no Sistema 
Municipal de 
Vigilância em 

Saúde.

01 informativo 
anual destinado 
aos conselheiros 

municipais de 
saúde como forma 
de mantê-los a par 

das principais ações 
da vigilância em 

saúde realizadas no 
ano.

100% das 
ações 

pactuadas
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Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos
2017

Saúde da Criança

Mortaliade Infantil

100%

PAB/Próprio/VE

100%

95%

5%

90%

50%

100%

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Indicador de 
acompanhamento

Acompanhamento 
das gestantes desde 
o início da gravidez 
através do 
Sisprenatal e Sisvan.

% de gestantes com 7 
consultas ou mais.

Implantar grupo de 
puericultura

 Número de 
Unidades com grupo 
em funcionamento.

Monitorar com a 
equipe de saúde, a 
cobertura vacinal das 
crianças, 
gestantes/puérperas

Porcentagem de 
crianças e gestantes 
com vacina em dia.

Promover busca ativa 
de crianças faltosas 
com vacinação estra-
muro.

Porcentagem de 
vacinas atualizadas 
em ação extra-muro

Implantar a linha de 
cuidado da criança

Grupos de 
puericultura em 
funcionamento

Implantar 
acompanhamento do 
crescimento e 
desenvolvimento da 
criança através do 
SISVAN.

Proporção de 
crianças menores de 
9 anos cadastradas 
no SISVAN.

Elevado número de 
crianças em uso de 
fórmula infantil.

Implantar o Posto de 
coleta de Leite 
Materno

Unidade implantada 
e funcionando.
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Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos2017

Saúde da Mulher

95%

PAB/Próprio/VE

85%

Pré-natal e Parto

90%

90%

95%

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivo Específico: Promover ações de Promção, prevenção, reabilitação e cuidados as mulheres, evidênciando as ações 
de Pré-natal e Puerpério. Prevenção e cuidado das Neoplasias de Colo de útero e Mama.

Indicador de 
acompanhamento

Dificuldade nas ações 
de controle do pré-

natal, parto e 
puerpério

Captação das 
gestantes no 

primeiro trimestre , 
para início do pré-

natal.

Proporção de 
gestantes 

cadastradas pela 
Equipe de Atenção 

Básica;

 Proporção de 
gestantes que iniciam 
o pré-natal no 
primeiro trimestre;

Implntar os testes 
rápidos ou 
sorológicos para HIV, 
sifilis e teste rápido 
para gravidez, 
conforme diretrizes 
do Protocolos 
Clínicos; 

Proporção de 
gestantes com o pré-
natal em dia

Implantar o 
atendimento para a 
puérpera  e o recem 
nascido na primeira 
semana de vida;

Proporção de 
gestantes 
acompanhadas por 
meio de visitas 
domiciliares;

Ampliar as ações de 
acompanhamento do 
Pré-natal e parto 
considerando as 
orientações da 
Política Nacional do 
Parto Humanizado

Proporção de 
gestantes com vacina 
em dia.



80%

PAB/Próprio/VE

90%

95%

Série Histórica 100%

Planejamento 
Familiar

Insuficiência nas 
ações de 

planejamento 
Familiar.

Implantar e 
descentralizar as 
ações de 
Planejamento 
Familiar

Grupo de 
planejamento 
familiar em 
funcionamento nas 
unidades

Organizar/ 
implementar Equipe 
multiprofissional 
para orientação dos 
métodos 
contraceptivos

Organizar e 
monitorar o fluxo 
para a referência da 
laqueadura e 
vasectomia

Prevenção de 
Cancer de Utero e 

Mama

Baixa cobertura dos 
exames preventivos 
de cancer de útero, 

mama e sanguímento 
dos casos alterados.

Sensibilizar a equipe 
de saúde da 
necessidade de 
realização de 
avaliação diagnóstica 
em mulheres de 25 a 
69 anos em relação a 
prevenção e controle 
de CA de colo de 
útero e mama.

Aumento do número 
de exames 
citopatológicos do 
colo do útero na faixa 
etária de 15 anos ou 
mais;

Intensificar as ações 
de acompanhamento 
dos casos com 
alteração.

Razão de segamentos 
de casos alterados

Aquisição de 
colposcópico.

Manter a 
alimentação dos 
sistema de 
informação
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Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos
2017

Saúde do Homem

100% PAB/Próprio

65% PAB/Próprio

90% PAB/Próprio

Sim

PAB/Próprio

50%

Satisfatório

70%

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivo Específico: Reduzir a Mortalidade por Câncer de Próstata, manter os homens trabalhadores com a situação 
vacinal atualizada, ampliar a adesaõ dos homens trabalhadores no controle de Doenças Crônicas, envolver os 
parceriros no pré natal de gestantes.

Indicador de 
acompanhament

oMotalidade por 
Câncer de próstata

Ampliar o número 
de unidades 
envolvidas nas ações 
prioritárias. 

Número de 
unidades com 

implementação 
das ações de 

saúde do 
homem.

Garantir cirurgia de 
prostatectomia.

Serie histórica do 
número de 

cirurgia com 
aumento 
gradativo.

Baixa adesão ao pré 
natal

Ofertar exames de 
DST dos parceiros 
das gestantes em 
pré natal no setor 
público e privado.

Monitoramento 
do pré natal do 

homem e 
númeroo de 

exames 
realizados

Insuficiencia nas 
ações de 

acompanhamento 
do homem.

Organizar o 
atendimento dos 

homens em horários 
alternativos de 
acordo com a 

demanda 
identificada. 

Analisar os fluxos 
e demandas 

reais.

Organizar a 
referência para 

exames urológicos.

Viabilização de 
unidades em 

horário 
alternativo.

 Ampliar a oferta de 
PSA nas Unidades 

Básicas. 

Analisar o 
número de 

exames 
disponíveis e 
necessários.

Aumentar a 
cobertura vacinal 

dos homens 
trabalhadores. 

trabalhar 
integradamente 

com as empresas 
dos territórios.



Saúde do Homem

HIPERDIA

60%

PAB/Próprio

Sim

Sim

Insuficiencia nas 
ações de 

acompanhamento 
do homem.

Ampliar a adesão 
dos Hipertensos e 

Diabéticos ao 
controle nas 

Unidades Básicas. 

Implantar atividadex 
extra muros e busca 

ativa. 

Campanhas 
realizadas.

Efetivar a 
implantação e 
implementação da 
Política Nacional de 
Atenção Integral a 
Saúde do Homem - 
PNAISH de 2009.

Protocolo 
Municipal de 
Saúde do 
Homem.
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PROGRAMA DE SAÚDE

Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos
2017

Saúde do Idoso Protocolo Clínico Sim PAB/Próprio

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivo Específico: Implementar ações de promoção, prevenção, reabilitação e cuidado aos idosos, evidenciando 
as ações que contribuam para a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Implementar ações assistenciais 
mais reolutivas e humanizadas e estimular ações intersetoriais visando a integralidade da atenção.

Indicador de 
acompanhamento

Insuficiência nas 
ações de 

acompanhamento e 
controle dos idosos 

conforme as 
diretrizes dos 

protocolos clínicos.

Reorganizar o 
processo de trabalho 
para contemplar as 

ações de 
acompanhamento 

aos idosos na rotina 
com efetividade de 

acordo com a linha do 
cuidado.

Desenvolver ações no 
domícilio de 

prevenção a queda e 
agravos.

Implantar caderneta 
do idoso em 100% 

dos usuários

Garantir a informação 
e orientação para o 

atendimento dos 
casos de violência 

(protocolo), 
prevenindo contra a 
depressão e demais 
patologias, incluindo 
apoio terapêutico e 

psicológico.

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



Saúde do Idoso Protocolo Clínico Sim PAB/Próprio

Insuficiência nas 
ações de 

acompanhamento e 
controle dos idosos 

conforme as 
diretrizes dos 

protocolos clínicos.

Monitorar todos os 
idosos com 

hipertensão e 
diabéticos 

matriculados nas 
unidades

Incentivar ações e 
posturas de 

acolhimento a 
população idosa

Capacitar as equipes 
para identificar 

situações de risco

Implantar os 
encontros da 

familiares cuidadores 
dos idosos em todos 

territórios.
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PROGRAMA DE SAÚDE

Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos
2017

90%

PAB/Próprio

Satisfatório

30%

70%

Satisfatório

30%

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivo Específico: Implementar as ações de controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial sitêmica, contribuindo 
para a qualidade de vida e controle dos agravos bem como evita complicações.

Indicador de 
acompanhamento

Hipertensão e 
Diabetes

Dificuldade na 
implementação das 
linhas de cuidado da 
Hipertensão Arterial 
Sistêmica e Diabetes 

Mellitus.

Busca ativa na 
população do 

território.

Proporção de 
hipetensos 
cadastrados.

Manter atualizado os 
tregistros nos 
sistemas de 
informação.

Média de 
atendimento por 
hipertenso.

Implantar as linhas 
de cuidado e 
protocolos.

Proporção de 
hipetensos 
acompanhados no 
domicílio.

Oferecer as consultas 
de enfermagem 

médicas e 
odontológicas, 
considerando o 

projeto terapêutico e 
plano de cuidado.

Proporção de 
diabéticos 
cadastrados.

Promover ações de 
orientação 

relacionado a 
alimentação 

saudável, atividade 
física e fumo.

Média de 
atendimento por 
diabético.

educativas e de 
promoção de saúde 
através de grupos 

educativos, 
orientações 
individuais, 

Proporção de 
diabéticos 

acompanhados no 
domicílio.
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PROGRAMA DE SAÚDE

Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos
2017

Deficiente físico

Capacitações realizad Sim

MAC/Próprio

Sim

Sim

Satisfatório

Sim

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivo Específico: Organizar a promoção e a assistência a pessoa portadora de deficiência física.

Indicador de 
acompanhamento

Dificuldade dos 
serviços de saúde na 

organização da 
assistência ao 

portador de dor, 
incapacidade e 

deficiência física.

profissionais de 
saúde para 

atendimento de 
portadores de dor, 

incapacidade e 

Relatório mensal 
pela Atenção Básica

Implantar protocolos 
assistenciais de 
reabilitação no 

município.

Número de unidades 
de saúde com 

protocolos.

Apoiar as equipes de 
saúde para 

atendimento 
integrado.

Avaliação dos 
indicadores e 

acompanhamento 
do programa de 

Atenção Domiciliar.

Reuniões de 
discussão de casos 

realizados entre 
Atenção Básica e 

média 
complexidade.
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PROGRAMA DE SAÚDE

Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos
2017

Saúde Mental

Insuficência nas ações

Rede articulada Sim

PAB/MAC/Próprio

Sim

Sim

Sim

PAB/MAC/Próprio

Sim

Sim

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

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

Indicador de 
acompanhamento

Ampliar atenção 
integral à saúde 

mental da população 
em serviços extra 

hospitalares.

Capacitar equipes de 
Atenção Básica para 

abordagem de 
problemas vinculados 
à violência, abuso de 

álcool e drogas.

Número de 
capacitações 

realizadas.

Reduzir o consumo 
de benzodiazepínicos

Monitoramento da 
assistência 

farmacêutica.

Integrar a Saúde 
Mental especializada 

à Rede Básica de 
Saúde.

Implantação de 
matriciamento dos 
CAPS e NASF e cada 

território.

Encontros 
permanentes

Promover cuidados 
em saúde 

especialmente grupos 
mais vulneráveis 

(criança, adolescente, 
jovens, pessoas em 

situaçãio de rua, etc).

Números de 
atividades 

desempenhadas.

Desenvolver ações 
intersetoriais de 

prevenção e redução 
de danos em parceria 

com organizações 
governamentais e da 

sociedade civil.

Número de reuniões 
desenvolvidas.



Saúde Mental

Ações desenvolvidas Sim

PAB/MAC/Próprio

Sim

Sim

10%

PAB/MAC/Próprio

100%

SIM

Integrar a Saúde 
Mental especializada 

à Rede Básica de 
Saúde.

Melhorar a qualidade 
de vida da população 

portadora de 
transtorno mental 

por meio de 
reabilitação e 

reinserção social, 
com a participação da 

família e da 
comunidade.

Implantar uma 
Unidade de 

Acolhimento, por 
meio de uma 

pactuação regional.

Unidade de 
Acolhimento.

Gastos com aluguéis 
para garantir a 

estrutura física com 
do Serviço de 

Residência 
Terapêutica.

Construir uma sede 
própria para a 

Residência 
Terapêutica, de 
acordo com os 

moldes do Ministério 
da Saúde. 

Sede do Serviço de 
Residência 

Terapêutico 
inaugurado.

Reabilitação e 
acompanhamento 
multiprofissional

Necessidade de 
atendimentos para 

crianças com 
dificuldade de 

aprendizagem e 
intecorrências 

emocionais, 
cognitivas e 

comportamentais.

Qualificar os 
encaminhamentos 
para os serviços de 

média e alta 
complexidade.

Reduzir o percentual 
de 

encaminhamentos 
para especialidades.

Oferecer 
atendimento 
qualificado

Acompanhar o 
desenvolvimento 

das ações e 
atendimentos 

oferecidos pelo 
Ambulatório de 
Saúde Mental

Promover a 
intersetorialidade 
para identificação 

precoce e 
acompanhamento 

dos casos.

Necessidade de 
atendimentos de 

reabilitação física e 
motora.

Identificar usuários 
que necessitam de 

atendimento 
especializado na 

reabilitação.

Etabelecer 
indicadores de 

acompanhamento e 
qualidade das ações 

ofertadas.Realizar interface 
com as equipes de 

Atenção Básica.



50% RAPSServiço Hospitalar de 
Referência

Dificuldade de lidar 
com paciente 
internado ou que 
necessite de 
internação

Capacitar equipes do 
Serviço Hospitalar de 

referência para 
abordagem de 

problemas vinculados 
a saúde mental.

Número de 
profissionais 
Capacitados
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EIXO - ATENÇÃO BÁSICA

Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos2017

Saúde Bucal

60%

80%

70%

90%

50%

15%

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivo Específico: Implementar as ações da Atenção Básica integrada as ações da Rede de Atenção à Saúde municipal 
contribuindo para a consolidadção e o aprimoramento do SUS, através da coordenação do cuidado e a ampliação do 
acesso dos usuários aos serviços de saúde da Atenção Básica preconizadas pelas diretrizes da Política Nacional da 
Atenção Básica e Política Nacional de Saúde Bucal no município.

Indicador de 
acompanhamento

Insuficiência das ações 
de Saúde Bucal 

integradas a Atenção 
Básica Integral

de promoção da 
saúde bucal 
trabalhando de 

Aumentar na média 
da ação de escovação 

dental 
supervisionada

PAB/MAC/PR
ÓPRIO/MS

Desenvolver 
estratégias para a 

garantia da 
continuidade do 

cuidado em saúde 
bucal nas linhas de 
cuidado prioritárias

Cobertura da 
primeira consulta 
odontológica 
programática;

Cobertura  da 
primeira consulta de 
atendimento 
odontológico a 
gestante

Razão entre 
tratamentos 
concluidos e 
primeiras consultas 
odontológicas 
programáticas

Implantar o 
laboratório de  
prótese dentária

Média de instalações 
de proteses 
dentárias;

Atuar com território 
definido, mantando 
vínculo com a 
apopulação e se 
responsabilizando 
pela 
atenção/resolução 
de seus 
problemas/necessid
ades de saúde bucal; Média de 

atendimento de 
urgência 

odontológica por 
habitante



Saúde Bucal
15%

75%

10%

satisfatório

20%

100% PAB/ Próprio

PAB

Sim Próprio

Implantar o E-SUS Sim Próprio

100% PAB

Insuficiência das ações 
de Saúde Bucal 

integradas a Atenção 
Básica Integral

Média de 
atendimento de 

urgência 
odontológica por 

habitante

PAB/MAC/PR
ÓPRIO/MS

Realizar acolhimento 
a demanda 
espôntanea em 
tempo integral e 
organizar o 
atendimento 
programático 
integrado a 
assistência em saúde 
bucal;

Aumentar o número 
de avaliações para 
alterações da 
mucosa oral em 
idoso

Proporção da 
população idosa 

avaliada anualmente 
para prevenção de 

CA bucal

Implntar indicadores 
para atenção em 
saúde bucal

Aumento da 
detecção de 

alterações da mucosa 
oral

Inserir e 
Acompanhar o CEO 
Municipal de acordo 
com o preconizado 
pelo PMAQ

Parâmetros 
alcançados

Implantar ações para 
diminuir o número 
de exodontia.

Proporção de 
Atendimento/ pelo 

número de 
exodontia.

Estratégia de Saúde 
da Família

Cobertura  de 
Estratégia de Saúde da 
Família de 98%

Ampliar a cobertura 
da estratégia de 
Saúde da Família

Cobertura 
populacional 
estimada pelas 
equipes de Saúde da 
Família

Falta de especialidades 
do NASF

Compor NASF com 
Professor de 
Educação 
Continuada

Sistema de Informação 
desatualizado.

Atualizar e 
monitorar o SIAB

Indicadores 
monitorados pelo 

sistema de 
informação em cada 

território assistencial.

50% das equipes de 
ESF com avaliação 

Melhorar o indice de 
desempenho das 
equipes avaliadas 
pelo PMAQ

% de Equipes 
aderidas ao PMAQ 
com avaliação 
satisfatória e/ou 
muito satisfatória



50%

100%

100% Recursos

50%

Unidades Equipadas 100%

100%

Estratégia de Saúde 
da Família

Espaço físico 
insuficiente e 
inadequado.

Readequar e 
reformar as UBS 
Centro, Cidade Nova, 
Fazenda Brasil, 
Varginha, Coqueiros, 
Imbaú, Bananeiras, 
Mato Alto,Aldeia 
Velha

Número de Unidades 
com quantidade de 
salas e consultórios 
adequados e 
suficiênte, atendendo 
ao proposto do 
Manual de Obras

PMAQ/Requal
ificaUBS/ 
Próprio

Cobertura de Equipes 
de Atenção Baísica de 

98% e grande extensão 
territorial

Construção de Novas 
UBS e ampliação das 
equipes

Cobertura Municipal 
por equipe de 
Atenção Básica

PMAQ/Requal
ificaUBS/ 
Próprio

Construção da 
Clínica de Saúde da 
Família na Fazenda 
Brasil 

Cobertura Municipal 
por equipe de 
Atenção Básica

Alto índice de 
atendimentos de 

urgências básicas no 
Pronto Socorro 

Municipal.

Capacitação 
permanente das 
equipes de Saúde e 
população no 
atendimento das 
urgências e 
emergências

Redução no 
percentual de 
atendimentos de 
urgências básicas no 
Pronto Socorro.

Convênio/Con
trapartida e 

PAB

Equipar as UBS,ESF 
para atendimento de 
urgência

Implantar e 
Implementar 
acolhimento com 
classificação de Risco 
em todos os serviços 
de saúde, incluindo 
o Pronto Socorro 
24h. E Ambulatório.

Nº de unidades com 
acolhimento e 
classificação de Risco
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PROGRAMA DE SAÚDE

Área Programática Problema Ação
Meta

Recursos
2017

85%

PAB/Próprio/VE

30%

sim

sim

sim

Gravidez na adolescência

sim

40%

                                              Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Objetivo Específico: Reduzir a gravidez na adolescência, manter o adolescente com a situação vacinal atualizada, garantir 
ECA, reduzir as vulnerabilidades frente as diferentes formas da violências e buling.

Indicador de 
acompanhamento

Saúde do 
Adolescente

Insuficiência nas ações  
de Acompanhamento 

do adolescente

Controlar os faltosos 
de vacinação e 
realizar vacinação 
estra muro, garantir 
acesso a todas 
vacinas do 
calendário;

Cobertura Vacinal 
para esta faixa 

etária.

Aumentar a 
cobertura de vacina 
contra a Hepatite B;

Identificar fatores de 
risco;

Reduzir os 
indicadores de 
morbidade e 

mortalidade, com 
discussões 

intersetoriais;

Estimular a prática 
de hábitos 
saudaveis;

Organizar grupos na 
comunidade, através 
de eventos culturais, 
palestras em escolas 
abordando 
sexualidade, 
planejamento 
familiar, DST/AIDS, 
integrar diferentes 
profissionais  e 
serviços.

Acompanhar a 
implantação dessas 

atividades na 
comunidade e 

orientar os ACS para 
divulgação.

Acompanhar os 
movimentos no 

município através do 
PSE, social, esporte, 

realizar reuniões 
intersetoriais 

mensalmente.

Encaminhar 
precocemente ao 

Pré-natal

Analisar o 
sisprenatal, SIM e 

SINASC;

Reduzir a proporção 
de partos em 

menores de 21 anos;



Gravidez na adolescência

satisfatório

PAB/Próprio/VE

satisfatório

sim

satisfatório

Saúde do 
Adolescente

Encaminhar 
precocemente ao 

Pré-natal

Procura de 
atendimento 
preventivo e 

aconselhamento por 
adolescentes no 
serviço de saúde;

Procura por 
preservativos e 

outros 
contraceptivos.

Garantir 
atendimento em 
saúde mental nas 
unidades de 
referência;

Implementos 
regionais;

Garantir 
Planejamento 
Familiar.

Participação em 
Grupos de 

Planejamento 
Familiar.
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