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APRESENTAÇÃO

O presente documento expressa as alterações que serão incluídas
no Plano Municipal de Saúde, após a aprovação do Conselho Municipal de
Saúde

–

COMUS,

para

atender

a

Nota

Técnica

nº

7/2020

–

CGFIP/DGIP/SE/MS, que dispõe sobre a necessidade do gestor proceder à
atualização dos Instrumentos de Gestão (Plano Municipal de Saúde,
Programações Anuais de Saúde e Relatório Anual da Gestão), para a inserção
das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – DOMI decorrentes do
enfrentamento da pandemia da COVID-19.
O Plano Municipal de Saúde é o instrumento central de
Planejamento para a definição e implementação de todas as iniciativas no
âmbito da saúde1.
O Planejamento na área da saúde nunca será estático. Trata-se de
um processo dinâmico que deve ser reavaliado anualmente para os ajustes
que se fizerem necessários, de acordo com sua execução, e a qualquer
momento dependendo do cenário epidemiológico ou sanitário.
Assim, o cenário que estamos vivendo desde o ano de 2020
evidencia que devemos reavaliar as metas e ações planejadas anteriormente e
incluir o cenário atual no Planejamento da Saúde, inclusive prevendo as
alocações de recursos financeiros necessários neste enfrentamento da
Pandemia.
Tratando-se de um planejamento cíclico, tal inclusão de novas
diretrizes, objetivos, metas e indicadores nos remetem a uma atualização
necessária das Programações Anuais de Saúde dos anos de 2020 e 2021,
bem como a prestação de contas destas metas, referente ao ano de 2020, no
Relatório Anual da Gestão (RAG), já entregue ao COMUS.
Não existe Prestação de Contas no Relatório Anual da Gestão
(RAG), sem que antes exista a Programação Anual de Saúde (PAS), e não
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existe Programação Anual da Saúde (PAS) sem que antes seja elaborado o
Plano Municipal de Saúde estabelecendo ações a serem executadas.
Portanto, ficam incluídas no Plano Municipal de Saúde vigente
(2018-2021) duas novas diretrizes:
Implantar medidas sócio sanitárias, recomendadas
pela OMS, para diminuir a transmissão da infecção pelo
SARS CoV 2 no município.

Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde/RAS para
atender os casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

No conteúdo destas diretrizes foram elaborados cinco objetivos e
diversas ações, metas e indicadores, todos relacionados ao enfrentamento da
pandemia do coronavírus em nosso município, conforme os quadros seguintes:

Diretriz 14
Implantar medidas sócio sanitárias, recomendadas pela OMS, para diminuir a transmissão da infecção pelo SARS CoV 2 no município
Área Técnica
Responsável

Pessoa
Responsável

Governo
Fernanda Paluri e
/Departamento
de
Karine Dias
Vigilância em Saúde
Ação

Objetivo

10.305.1005.2.023000

Prevenir a transmissão do SARS CoV 2 no Município.

Programação do Plano
Meta

Criar e Manter em atividade o Comitê
de Gestão de Crise, reunindo-se seus
Implantar o Comitê de Gerenciamento de
membros em reuniões para tomada de
Crise no âmbito municipal.
decisões referentes ao enfrentamento
da pandemia.
Desenvolver ações de fiscalização
sanitária
para
implementação
do
isolamento social, através de profissionais
de saúde capacitados, (barreiras sanitárias,
orientações
aos
estabelecimentos
comerciais).

Recursos Orçamentários

Indicador

Índice
Recente

Número
de
Reuniões realizadas
durante a vigência
Não
do
Decreto
de Monitorado
Calamidade Pública
no período.

Ações implantadas
(barreiras sanitárias
Garantir ações efetivas de fiscalização e orientações aos
Não
sanitária para implementação do estabelecimentos
Monitorado
isolamento social.
comerciais
de
forma periódica)

2018

2019

2020

2021

0

0

48

24

0

0

2

2

Publicações sobre
informações
da
Não
pandemia
e
Monitorado
necessidade
de
isolamento social.

Produzir material educativo através de
vários mecanismos de comunicação para
orientar a sociedade civil sobre a
necessidade de isolamento social.

Orientar a sociedade civil sobre a
necessidade de isolamento social
através das mídias sociais.

Desenvolver ações de educação em saúde
para orientar a população sobre medidas
de higiene e uso de máscaras, para evitar
a transmissão do SARS Cov2, através de
profissionais de saúde capacitados;

Garantir ações de educação em saúde
e orientação a população sobre Ações
medidas de higiene e uso de máscaras, desenvolvidas
para evitar a transmissão do COVID- implantadas
19.

Desenvolver ou adquirir mecanismos para
monitoramento dos números referentes ao
enfrentamento da pandemia

Acompanhar a evolução do vírus, de
forma estatística, referente ao número Porcentagem
de contamidados, internados, obitos e Monitoramento
demais números referente ao COVID- Realizado
19 em nosso município.

Área Técnica
Responsável

Pessoa
Responsável

FSPSS /Departamento
de Atenção Básica

Paulo
Henrique

Ação

e

0

0

50

50

Não
Monitorado

0

0

100%

100%

Não
Monitorado

0

0

100%

100%

Objetivo

Recursos Orçamentários
10.301.1001.2.001000

Garantir atenção integral à saúde de casos suspeitos e confirmados de
COVID-19
Meta

Indicador

Índice
Recente

Programação do Plano
2018

2019

2020

2021

Número
de
Estabelecer fluxo de acolhimento de casos Acolher 100% de casos suspeitos e unidades
que
Não
suspeitos e confirmados de COVID 19 na confirmados de COVID-19 na Rede estabeleceram fluxo
Monitorado
Rede Básica Municipal
Básica Municipal
para atendimento
COVID-19.

0

0

100%

100%

Reorganizar e implantar o Fluxo de
Atendimento na Rede Básica Municipal
para acolhimento e atendimento dos
sintomáticos respiratórios, para evitar
transmissão do coronavirus.

Estabelecer fluxo de Atendimento na
Rede Básica Municipal para acolher
e
atender
os
sintomáticos
respiratórios.

0

0

100%

100%

Garantir horário estendido de atendimento
da Rede Básica Municipal com intuito de
garantir o acesso aos usuários do sistema
e
diminuir
a
concentração
de
atendimentos.

Número
de
Garantir acesso dos usuários ao unidades
com
sistema e diminuir a concentração de horário
ampliado
atendimentos.
(Enseada
e
Topolândia)

2

0

0

2

0

Realizar capacitação das equipes da Rede
Básica
para
atender
sintomáticos
respiratórios

Capacitar 100% das equipes da
Rede
Básica
para
atender
sintomáticos respiratórios;

0

0

0

100%

100%

Fluxo estabelecido
Não
e implantado
Monitorado

Capacitação
realizada

Adquirir EPI para as equipes da Rede Adquirir e fornecer EPI’s para 100%
Não
das equipes da Rede Básica EPI’s adquiridos e
Básica Municipal;
entregues
Monitorado
Municipal;

Adquirir equipamento para Rede Básica
municipal para o adequado atendimento
aos usuários que buscam os serviços com
suspeita de infecção pelo COVID-19

Área Técnica
Responsável

Pessoa
Responsável

SAMU /Atenção
Urgência e
Emergência

Wilmar Ribeiro e
Mara Abreu

Ação

Reorganizar o fluxo de atendimento nas
Unidades de Pronto Atendimento para os
casos com sintomas respiratórios.

Equipar as unidades da rede básica
com equipamentos necessários ao
atendimento adequado aos usuários
que buscam os serviços com suspeita
de infecção pelo COVID-19
(oxímetros, entre outros)

Equipamentos
adquiridos
entregues
unidades

e
Não
nas Monitorado

0

0

100%

100%

0

0

24

0

Objetivo

Recursos Orçamentários
10.302.1003.2.012000

Garantir atenção integral à saúde de casos suspeitos e confirmados de
COVID-19 no ambito da Atenção de Urgência e Emergência
Meta

Garantir o atendimento a 100% dos
pacientes
com
sintomas
respiratórios.

Indicador

Índice
Recente

Fluxo
para
atendimento
COVID-19 criados
Não
e inseridos nas Monitorado
Unidades de Pronto
Atendimento.

Programação do Plano
2018

2019

2020

2021

0

0

100%

100%

Dispor de equipe específica e capacitada
para atender pacientes suspeitos e
confirmados de COVID-19, realizando
contratações e/ou reorganizando o
trabalho das equipes nos serviços de
saúde;

Adquirir EPI’s e capacitar os profissionais
para o uso correto dos mesmos nas
Unidades de Pronto Atendimento
Municipal;

Dispor de equipe e capacitar 100%
dos membros das equipes.

Equipes capacitadas

Não
Monitorado

0

0

100%

100%

Adiquirir EPI’s para 100% dos
profissionais de saúde e garantir a
capacitação de para uso dos mesmos.

Equipamentos
fornecidos
Capacitação
realizada

Não
Monitorado

0

0

100%

100%

Transporte
realizado
para
Não
100% dos pacientes Monitorado
que necessitarem

0

0

100%

100%

Espaço adequado
disponível.

0

0

1

1

Disponibilizar transporte pelo SAMU de Transportar em segurança 100% dos
pacientes graves para os hospitais de pacientes que necessitarem de
referência;
transferência de acordo com os
protocolos sanitários.
Destinar ou adequar espaço para
realização de coleta de amostra para
realização de RT-PCR

Garantir coleta segura em 100% dos
casos.

e

0

Área Técnica
Responsável

Pessoa
Responsável

HCSS /Atenção
Hospitalar

Wilmar Ribeiro

Ação

Objetivo

Recursos Orçamentários
10.302.1003.2.012000

Garantir atenção integral à saúde de casos suspeitos e confirmados de
COVID-19 no ambito hospitalar
Meta

Índice
Recente

Indicador

Programação do Plano
2018

2019

2020

2021

Criar e disponibilizar de 20 leitos
exclusivos de UTI para o tratamento dos
pacientes que necessitarem do tratamento
da unidade de terapia intensiva;

Disponibilizar 20 leitos de UTI
COVID-19 para o tratamento dos
pacientes que necessitarem.

Número de leitos
Não
disponíveis.
Monitorado

0

0

20

20

Organizar e disponibilizar 20 leitos de
enfermaria para o tratamento dos
pacientes suspeitos e confirmados de
COVID-19;

Disponibilizar
20
leitos
de
enfermaria COVID-19 para o
tratamento dos pacientes que
necessitarem de internação

Número de leitos
Não
disponíveis.
Monitorado

0

0

20

20

Garantir 100% de equipes completas
e capacitadas.

Números
profissionais
capacitados
equipe.

0

0

100%

100%

Contratar, repor e/ou reorganizar e
capacitar o conjunto das equipes para
atendimento nas enfermarias e na UTI da
Unidade Hospitalar Municipal no
tratamento de COVID-19;

de
Não
por Monitorado

Adquirir EPI’s para as equipes nas
Unidades
Hospitalares
Municipais,
incluindo equipes de UTI;

Garantir o uso de EPI’s para 100%
dos profissionais em serviço.

Número
profissionais
usando EPI’s.

de

Não
Monitorado

0

0

100%

100%

Diretriz 15
Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde/RAS para atender os casos suspeitos e confirmados de COVID-19
Área Técnica
Responsável

Pessoa
Responsável

Governo
/Departamento de
Vigilância em Saúde

Objetivo

Recursos Orçamentários
10.305.1005.2.023000

Fernanda Paluri e Garantir ações de vigilância em saúde para o controle da COVID-19
Karine Dias.

Ação

Notificar todos os casos suspeitos e
confirmados de acordo com as
orientações da Secretaria de Estado da
Saúde (SES) e do Ministério da Saúde
(MS);

Meta

Notificar 100% dos casos leves e
moderados
de
COVID-19
notificados no e-SUS Notifica (ESUS VE)

Indicador

Índice
Recente

Porcentagem
de
casos
leves
e
moderados
de
COVID-19
investigados
Não
/Número de casos Monitorado
de
COVID-19
notificados no eSUS VE X100 (ESUS VE)

Programação do Plano
2018

2019

2020

2021

0

0

100%

100%

Notificar e investigar os casos suspeitos e
confirmados da COVID-19 de acordo
com as orientações da Secretaria de
Estado da Saúde e Ministério da Saúde;

Investigar 100% SRAG notificadas
no SIVEP Gripe (SIVEP Gripe)

Realizar a investigação de surtos suspeitos
de COVID-19 (ILPI, PPL, entre outros);

Investigar 100% de surtos de
COVID-19 investigados (SINAN Net Módulo Surto)

Criar protocolo de medidas de isolamento
domiciliar para os Serviços de Saúde
enfatizando a necessidade de isolamento
para todos os casos suspeitos e
confirmados de COVID-19, assim como
as medidas de proteção para os demais
moradores do mesmo domicílio (higiene
das mãos, higiene respiratória, limpeza do
ambiente, limitação de movimentos
dentro da casa e para sair), incentivar o

Manter 100% das equipes de saúde
treinados/orientados
quanto
à
necessidade de isolamento para os
casos suspeitos e confirmados.

Número de SRAG
concluído/Número
de SRAG
notificadas X100
(SIVEP Gripe)

Não
Monitorado

Número de surtos
de
COVID-19
investigados
(ILPI, PPL, entre
outros)/ Número
de
surtos
de
Não
COVID-19
Monitorado
notificados
de
COVID-19
(SINAN
-Net
Módulo Surto)

Porcentagem
protocolos
implantados
treinaentos
realizados.

0

0

100%

100%

0

0

100%

100%

0

0

80%

100%

de
e

Não
Monitorado

isolamento domiciliar e acompanhar o
aparecimento de sintomas sugestivos de
COVID-19, para que medidas necessárias
sejam tomadas

Adquirir EPI para as equipes da Vigilância
em Saúde;

Contratar, repor e/ou capacitar equipes de
Vigilância em Saúde;

Monitorar os casos suspeitos e
confirmados (leves e moderados) e seus
comunicantes durante todo o período de
isolamento domiciliar no ano de 2020.

Adquirir os insumos e materiais necesários
para a testagem de todos os trabalhadores
de saúde.

Garantir medidas efetivas e seguras
a 100% dos profissionais da saúde
no controle do contágio ao
COVID-19.

Epi’s adquiridos e
Não
utilizados.
Monitorado

0

0

100%

100%

Manter 100% das equipes de
Vigilância em Saúde capacitadas
no controle do contágio do
COVID-19.

Capacitação
realizada.

Não
Monitorado

0

0

100%

100%

Garantir monitoramento efetivo de
100% dos casos suspeitos e
confirmados no ano de 2020.

Número de casos
monitorados
Não
X Número de casos
Monitorado
suspeitos
e
confirmados.

0

0

100%

0

Número
de
trabalhadores
do
Não
SUS
testados/ Monitorado
Número total de
trabalhadores ativos

0

0

100%

90%

Realizar testagem em 100% dos
trabalhadores do SUS, conforme a
Deliberação CIB
nº 55
(01/07/2020) (fonte: base local de
informações)

Elaborar o Plano de Testagem, definindo
os grupos populacionais a serem testados,
cronograma de execução e a participação
ou não de parcerias(ex: supermercados,
bancarios, postos de gasolina, educação,
hoteis, profissionais de força de
segurança, taxista, igrejas, ambulantes
entre outros).

Testar
50%
dos
grupos
populacionais com teste rápido.

Porcentagem de
testes realizados X
Porcentagem de
testes positivos.

Não
Monitorado

0

0

30%

50%

Criar cronograma de estratégia para o
cumprimento da cobertura vacinal
conforme calendário Estadual.

Utilizar
100%
das
vacinas
disponibilizadas pelo Governo do
Estado ao Município.

Número
de
vacinas
disponibilizadas X
Número
de
pessoas vacinadas

0

0

0

0

100%

