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I - INTRODUÇÃO 

 

A Programação Anual de Saúde (PAS) é, por definição, o instrumento 

que operacionaliza as intenções expressas no Plano Municipal de Saúde, a 

cada ano de sua vigência. Em cumprimento da legislação organizativa do 

Sistema Único de Saúde e, em especial à Lei Complementar 141/12, a 

Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião apresenta, portanto, o 

detalhamento das ações e metas anuais a serem atingidas, previsões de 

recursos financeiros a serem utilizados no ano para a execução das 

proposições do Plano Municipal de Saúde.  

Tem como base legal para sua elaboração as normas do Ministério da 

Saúde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - 

LOA do respectivo exercício. 

A Portaria nº 2.135 de 25 de setembro de 2013, definiu a Programação 

Anual de Saúde (PAS) como “O Plano de Saúde configura-se como base para 

a execução, o acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e 

comtempla todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a 

integridade dessa atenção.” (§1º do Art. 3º). Ainda de acordo com a Portaria 

supra, deve-se conter:  

I – Análise situacional, orientada; dentre outros, pelos temas contidos no 

mapa de saúde;   

II – Divisão das diretrizes; objetivos, metas e indicadores;  

III – O processo de monitoramento e avaliação; 

Os recursos financeiros da Programação Anual de Saúde (PAS) 2018 

foram definidos conforme Orçamento para a Secretaria de Saúde no ano 

vigente (LDO).  
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A Programação Anual de Saúde (PAS) 2018 é instrumento destinado a 

servir de referência para a construção do RAG (Relatório Anual de Gestão), 

delimitando o seu objeto. PAS e RAG representam, assim, recortes anuais do 

Plano Municipal de Saúde, o primeiro com caráter propositivo e o segundo 

analítico/indicativo. 

A Programação Anual de Saúde (PAS) 2018 foi elaborada através de 

trabalho conjunto das diversas áreas da Secretaria Municipal de Saúde, 

levando em conta os indicadores de saúde e a análise da Programação Anual 

de Saúde (PAS) dos anos anteriores. 

 

II - PERFIL DO MUNICÍPO DE SÃO SEBASTIÃO 

SÃO SEBASTIÃO é um Município do Estado de São Paulo, situado no 

litoral norte, na microrregião de mesmo nome. Os principais acessos a este 

município são SP099/Tamoios e SP055/ Rio – Santos, que também é cortado 

pela Rio Santos a área da unidade territorial é de 403,34Km² sedo que cerca 

de 65 % da área total é ocupada pelo Parque Estadual da Serra do Mar que 

tem uma área de 271,40 km². A latitude do distrito sede do Município é -

23,4536º, a Longitude é -45,2435º e sua altitude é de 1 m. Clima é tropical 

quente e úmido, mantendo uma temperatura média de 25 graus. 

Além das atividades turísticas, São Sebastião também se destaca nas 

atividades portuárias do Terminal Marítimo Almirante Barroso - TEBAR, 

especializado na carga e descarga de granéis líquidos (petróleo e derivados), 

de propriedade da Petrobras e por ela operado. 

A energia elétrica é distribuída em todo o Município de São Sebastião 

por meio de concessionária privada, a Empresa Bandeirantes de Energia, 

tendo hoje mais de 37.000* domicílios oficialmente ligados à rede elétrica; 125 

cadastrados como consumo industrial e 2.186 cadastrados como outras 
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atividades na concessionária de energia elétrica local. (fonte SEADE/*Empresa 

Bandeirantes de Energia). 

A extensão do Município é coberta pelas redes de telefonia fixa, móvel, 

rádio e satélite. A geografia existente dificulta e encarece o investimento nos 

serviços, uma vez que para seu funcionamento exige a instalação de diversas 

antenas de retransmissão, além de rede de cabos e fibra óptica. 

Existe no Município um grande adensamento urbano desordenado e 

ocupação de áreas de encostas que sobrecarregam a infraestrutura básica, 

bem como moradias em áreas de risco, loteamentos clandestinos localizados 

de bolsões de pobreza, gerados por um crescimento populacional reforçado 

pelo fluxo migratório das décadas de: 70, 80 e 90, e que persiste até os dias de 

hoje. 

De acordo com levantamento realizado junto a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, o Município possui 

70,65% das moradias ligadas à rede de água e 52,46 % ligados à rede de 

esgoto. 

O modelo da saúde adotado pelo Município segue as propostas 

recomendadas pelas políticas nacionais tendo como porta de entrada do SUS a 

Estratégia de Saúde da Família que visa fortalecer a descentralização e 

estabelecer vínculo com a comunidade. Implantado desde 1997 o novo modelo 

proposto vem conquistando tanto a aceitação da comunidade como dos 

próprios profissionais e gestores de saúde. Atualmente a Atenção Básica conta 

com 22 equipes da ESF. 

O serviço de atendimento pré-hospitalar é realizado pelo SAMU, com 05 

ambulâncias de Suporte Básico e uma unidade de Suporte Avançado, 

distribuídos ao longo do município, com bases descentralizadas distribuídas 

nos bairros: Enseada, Centro, Maresias, Boissucanga, Juquey. 
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Tipologia Estância Balneária 

População  83.314 Hab. 

Área 495,679 km² 

Altitude 1 m 

Temperatura Climática Média de 25 graus 
 

Fonte: (IBGE/2017) 

 Vizinhos Limítrofes: 

Ao Norte Caraguatatuba 

Ao Sul Bertioga 

Ao Leste Oceano Atlântico e 

Ilhabela 

Ao Oeste Caraguatatuba e 

Salinópolis 

 • Distâncias: 

São Paulo 203 km 

São José dos Campos 107 km 

Taubaté 140 km 

Caraguatatuba 20 km 

Salesópolis 87 km 

Bertioga 107 km 

Ilhabela 17 km 

 

Aspectos Demográficos 

 O Município de São Sebastião conforme ilustra a Projeção de População 

Residente em 2017, feita pelo Sistema do SEADE abaixo possui uma 

população estimada de 83.314 habitantes. 
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 A densidade demográfica é de 208,45 hab./km2, a taxa geométrica de 

crescimento anual da população está estimada em 1,75% para 2017, sendo 

que já foi de 5,6% em anos anteriores. 

  O grau de urbanização considerado é de 98,87%, o índice de 

envelhecimento de 47,71% (considerado baixo quando comparado com a 

região que é de 56,6%); possui uma população com menos de 15 anos 

estimada em 21,75% (média de região é de 21,03%), bem como a população 

com mais de 60 anos está em 10,38% (média da região é de 11,90%). 

 

 

Pirâmide Populacional do Município de São Sebastião – 2017 

Faixa Etária - 

Quinquenal 
Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 3.208 3.062 6.270 

05 a 09 anos 3.014 2.911 5.925 

10 a 14 anos 2.968 2.960 5.928 

15 a 19 anos 3.333 3.308 6.641 

20 a 24 anos 3.589 3.447 7.036 

25 a 29 anos 3.631 3.574 7.205 

30 a 34 anos 3.671 3.786 7.457 

35 a 39 anos 3.558 3.792 7.350 

40 a 44 anos 3.244 3.279 6.523 

45 a 49 anos 2.846 2.741 5.587 

50 a 54 anos 2.368 2.416 4.784 

55 a 59 anos 1.933 2.028 3.961 

60 a 64 anos 1.505 1.620 3.125 

65 a 69 anos 1.033 1.149 2.182 

70 a 74 anos 693 804 1.497 
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75 anos e mais 757 1.086 1.843 

Total Geral da 

População 41.351 41.963 83.314 

Fonte: SEADE 2017 

 

III - EVOLUÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 

São Sebastião conta com o COMUS - O Conselho Municipal de Saúde - 

foi instituído pela Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. A sua 

criação cumpriu o preconizado pela legislação e representou um avanço no 

tocante à participação social no âmbito da elaboração das políticas públicas de 

Saúde. 

A participação Popular nas discussões das políticas públicas, bem como 

a fiscalização e acompanhamento das ações do poder executivo representa o 

exercício da cidadania, que é uma conquista do povo brasileiro. 

O Conselho Municipal de Saúde é composto pelos segmentos: 

governo/prestadores de serviços de Saúde, trabalhadores de Saúde e usuários 

do SUS, constituindo-se em um colegiado, com representantes dos diversos 

segmentos da sociedade.  

O Conselho Municipal de Saúde tem um papel essencial na construção 

e aprimoramento dos modelos de gestão e no rumo das ações em Saúde e 

suas interfaces com outras áreas, tais como: Meio Ambiente Segurança do 

Trabalho, Saúde do Trabalhador, Educação, Esporte, Divisão de Tráfego, 

Defesa Civil, Ministério Público, outros Conselhos, dentre outros. 

As legislações que amparam a existência dos Conselhos de Saúde são: 

Constituição Federal, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Resolução Federal 453/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. 
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A Lei do Conselho Municipal de Saúde em vigor é a Lei Municipal nº 

2579/2018. 

PERFIL SAÚDE 

Em 2000, edita-se a Emenda Constitucional Nº 29, representando um 

marco histórico na saúde do Brasil com efetiva proposta de regulamentação 

para o financiamento do SUS nos níveis Federal, Estadual e Municipal 

estabelecendo um limite mínimo de aplicação de recursos por ente federado. 

Em 2002, visando estabelecer uma pactuação entre os municípios 

brasileiros, houve um remodelamento do sistema de saúde em substituição a 

NOB-SUS/ 96 pela Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS 

01/2002 – pensando-se possibilitar a conciliação da autonomia dos municípios 

com necessidade de articulação e integração dos recursos disponíveis, 

particularmente nos níveis micro-regionais e regionais. 

No ano de 2008, São Sebastião assina juntamente com os demais 

Municípios o Termo de Compromisso de Gestão em cumprimento ao Pacto 

Pela Saúde aprovado pela Portaria GM nº 399 de 22 de fevereiro de 2006 

conforme Item 3.5, que define as responsabilidades sanitárias do gestor 

municipal do SUS e estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos 

aspectos da descentralização, regionalização, financiamento, Programação 

Pactuada e Integrada (PPI), regulação, planejamento, participação social e 

gestão do trabalho e da educação na saúde. 
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Missão da Secretaria Municipal de Saúde 

 

"Viabilizar, Desenvolver e Garantir o cumprimento das Políticas 

de Saúde, através de ações individuais e coletivas de 

Promoção, Prevenção e Recuperação da saúde visando à 

melhoria da qualidade de vida da população de São Sebastião 

tendo como meta a resolubilidade dos serviços”. 
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IV - OBJETIVOS E METAS DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS) 

2018 

A construção da Programação Anual de Saúde de São Sebastião para o 

ano 2018 teve como princípio ampliar a qualidade do atendimento aos usuários 

do Sistema Único de Saúde, buscando soluções e alternativas que 

minimizassem as dificuldades e problemas da população. 

O Município planejou suas ações voltadas à Atenção Básica e a Média 

Complexidade, priorizando o atendimento aos idosos, mulheres (gestantes) e 

crianças, através de programas específicos. Essa estruturação visa à melhor 

programação e planejamento das ações e dos serviços do sistema de saúde. 

Continua e de fundamental importância para o Município à 

reestruturação e expansão da Estratégia de Saúde da Família, que viabiliza o 

cumprimento dos princípios do SUS. Esse é um desafio que requer 

transformação das práticas e exige esforços conjuntos. 

 A Programação Anual de Saúde 2018 segue a lógica do Planejamento, 

com definição de metas e planejamento de ações interligadas. 

 

V – INDICADORES DE SAÚDE 

 

A avaliação da morbimortalidade permite observar do que adoecem e 

morrem os moradores do Município e indica caminhos e ações a serem 

tomadas pelos gestores da saúde. 

A ) Situação de Natalidade 

Conforme demonstrado no quadro abaixo os dados apontam uma 

estabilidade no número de nascimentos na última década. 
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Nascidos Vivos Município de São Sebastião, 2013 a 2016. 

 

 

 

Fonte: DATASUS 

B ) Situação de Mortalidade 

A mortalidade infantil em São Sebastião vem apresentando queda nos 

últimos 10 anos, acompanhando a tendência do Estado de São Paulo e do 

Brasil.  

Vem-se observando que com as ações que proporcionaram melhoria na 

qualidade do Pré-natal e Parto, somadas a assistência na UTI Neonatal, bebês 

que antes não teriam "chances" de vida sobrevivem por mais tempo. Tendo 

maiores índices de mortalidade ao retornarem às suas famílias. 

Este dado tem nos levado a novas discussões sobre a ampliação do 

cuidado e orientação a estas famílias demandando um amplo trabalho social. 

Com relação ás ações de Saúde da Criança pode-se dizer que em 2017: 

 As unidades de saúde mantiveram o atendimento à saúde da criança 

seguindo as orientações do Protocolo. 

 Foram feitas reuniões com o corpo clínico do hospital numa tentativa de 

garantir a contra referência e a cobrança de Protocolos a nível hospitalar. 

 Casos analisados pelos responsáveis, com classificação “Evitável” foram 

enviados para análise de Comissão de Revisão de Óbito do hospital para 

considerações. 

O CMI - Coeficiente de Mortalidade Infantil é composto pelo Coeficiente 

de Mortalidade Neonatal (nº. de óbitos de crianças de zero a 28 dias) e pelo 

Coeficiente de Mortalidade Pós Neonatal (nº. de óbitos de 28 dias a menores 

ANO 2013 2014 2015 2016 

Nascidos 1347 1314 1358 1270 
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de um ano). O quadro abaixo apresenta a evolução do CMI de São Sebastião, 

no período de 2013 a 2016. 

 

 

Mortalidade Infantil, município de São Sebastião, 2013 a 2016. 

 2013 2014 2015 2016 

Mortalidade Infantil (por mil 

nascidos vivos) 
12,78 9,99 6,96 13,36 

Mortalidade Neonatal Precoce (por 

mil nascidos vivos) 
7,19 7,69 4,64 8,35 

Mortalidade Neonatal (por mil 

nascidos vivos) 
9,58 8,46 4,64 12,52 

Mortalidade Pós Neonatal (por mil 

nascidos vivos) 
3,19 1,54 2,32 0,83 

Mortalidade Neonatal Tardia (por 

mil nascidos vivos) 
2,4 0,77 - 4,17 

Total  35,14 28,45 18,56 39,23 

SEAD – 2017 

O Coeficiente de Mortalidade Geral vem se mantendo constante na série 

histórica apresentada, conforme verificado no quadro abaixo e é menor que o 

do Estado de São Paulo. 

 

Coeficiente de Mortalidade Geral Município de São Sebastião - Estado de 

São Paulo, 2013 a 2016. 

LOCAL 2013 2014 2015 2016 

SÃO 

SEBASTIÃO 

466 407 418 449 

SÃO PAULO 276.722 281.186 285.032 293.761 

Fonte: SEADE 
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A Mortalidade Geral no município, de acordo com o do CID 10 (código 

internacional de doenças), e conforme observado no quadro abaixo tem como 

principais causas de óbito: Doenças do aparelho circulatório, Neoplasias 

(tumores), Causa s externas de morbidade e mortalidade, Doenças do aparelho 

respiratório. 

 

Mortalidade Geral por grupos de causas Município de São Sebastião, 

2016. 

Causa (Capítulo CID10) Frequência 

IX. Doenças do aparelho circulatório 88 

II. Neoplasias 76 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 76 

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos 

e de laboratório, não classificados em outra parte 

42 

X. Doenças do aparelho respiratório 40 

XI. Doenças do aparelho digestivo 23 

IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 21 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 21 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 15 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 11 

V. Transtornos mentais e comportamentais 08 

VI. Doenças do sistema nervoso 07 

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns 

transtornos imunitários 

04 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 03 

XVII. Má formação congênita, deformidades e anomalias 

cromossômicas. 

01 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 01 

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM 
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As doenças do aparelho circulatório que aparecem como a principal 

causa tem em sua maioria a obesidade com o principal causador, são 

controladas por meio de medicamentos, mas a adoção de hábitos de vida 

saudáveis e mudanças alimentares são fundamentais, assim devemos 

intensificar as campanhas, e manter a introdução alimentar saudável nas 

unidades escolares 

C) Situação de morbidade: 

Principais causas de internação município de São Sebastião, 2013 a 2016. 

A Classificação leva em consideração o ultimo ano pesquisado. 

Morbidade Hospitalar – Capítulo CID-10 

Principais causas de internação – 2013-2016 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

XV. Gravidez, parto e puerpério. 118

9 

106

8 

120

2 

123

4 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 597 534 707 781 

IX. Doenças do aparelho circulatório 534 484 619 725 

II. Neoplasias 306 295 342 351 

XI. Doenças do aparelho digestivo 252 268 262 324 

XIX. Lesões, envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas. 

258 195 165 319 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 359 315 284 317 

X. Doenças do aparelho respiratório 191 171 172 237 

VI. Doenças do sistema nervoso 104 118 136 208 

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos 

e alguns transtornos imunitários 

39 36 41 24 

IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. 92 142 140 185 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo 

150 119 124 168 

XXI. Contatos com serviços de saúde 71 84 65 117 
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XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 31 31 37 87 

V. Transtornos mentais e comportamentais. 33 50 19 72 

XVI. Algumas afecções originadas no período 

perinatal 

63 60 64 71 

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de 

exames clínicos e de laboratório, não classificados 

em outra parte. 

65 38 79 43 

XVII. Má formação congênita, deformidades e 

anomalias cromossômicas. 

07 11 09 10 

VII. Doenças do olho e anexos 133 61 01 01 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide 01 03 03 01 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - 01 01 - 

Fonte DATASUS 

Conforme observado na tabela acima as 03 principais causas de 

internação hospitalar em 2016 foram: Gravidez, parto e puerpério, Algumas 

doenças infecciosas e parasitárias, Doenças do Aparelho Circulatório. 

As internações relativas à gravidez, parto e puerpério podem ser 

avaliadas como normais, merecendo é claro, por parte do município um 

trabalho com as gestantes, em ações educativas e assistenciais isto sobre 

fatores que levaram a internação, entretanto a principal causa refere-se ao 

momento o parto. 

As causas de internação por neoplasias e tumores também merecem 

nosso olhar para orientação e prevenção junto à população alvo. A Secretaria 

da Saúde em 2016 ampliou a busca de casos junto às mulheres nhoque se 

refere ao câncer de mama e do colo do útero, bem como investiu em ações 

educativas junto à população masculina para a prevenção do câncer de 

próstata uma vez que a mesma é mais resistente no tocante à realização do 

exame.
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Morbidade Hospitalar por grupos de causas, faixa etária e por residência, Município de São Sebastião, 2016. 

 

 FAIXA ETÁRIA 

 Menor 

1 ano 

1 a 4 

anos 

5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

15 a 19 

anos 

20 a 29 

anos 

30 a 39 

anos 

40 a 49 

anos 

50 a 59 

anos 

60 a 69 

anos 

70 a 79 

anos 

80 

anos 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 59 66 20 19 25 71 72 79 104 110 86 70 

II. Neoplasias - 4 7 8 18 55 72 68 43 34 31 11 

III. Doenças sangue órgãos hemat.  transt. 

Imunitários 

- - 1 - - 1 5 6 4 2 2 3 

IV. Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas. 

4 10 2 4 11 23 22 23 22 27 22 15 

IX. Doenças do aparelho circulatório 2 2 - 1 64 128 93 76 82 130 94 53 

V. Transtornos mentais e comportamentais. - - - - 2 8 23 28 7 2 1 1 

VI. Doenças do sistema nervoso 5 8 - 2 6 11 18 24 34 40 24 36 

VII. Doenças do olho e anexos - - - - - 1 - - - - - - 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide - - - - - 1 - - - - - - 

X. Doenças do aparelho respiratório 30 21 3 3 7 16 15 12 34 29 43 24 
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XI. Doenças do aparelho digestivo 3 9 25 3 6 21 43 56 58 52 39 9 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - 5 4 3 3 10 11 10 21 10 10 - 

XIII. Doenças sist. osteomuscular e do tec. 

conjuntivo 

- 5 6 13 4 24 30 18 25 16 6 21 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 9 15 17 14 12 39 42 38 30 46 27 28 

XIX. Lesões, leves, consequências causas 

externas. 

1 7 12 16 27 57 66      

XV. Gravidez, parto e puerpério. - - - 5 189 625 371 44 - - - - 

XVI. Algumas infecções originadas no período 

perinatal 

70 - - - - - - - 1 - - - 

XVII. Má formação Congênita deformidades e 

anomalias cromossômicas 

5 2 1 - - 2 - - - - - - 

XVIII. Sint, sinais e achados anorm de ex-

clínicos e laboratório 

3 1 1 - - 4 1 6 3 12 6 6 

Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH – Jan/2015 a mar/2016 
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Observa-se que nos menores de 01 ano temos as afecções originadas 

no período perinatal, doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho 

respiratório como principais causas de internação hospitalar. 

Na faixa etária de 1 a 4 anos predominam como causas de internação 

hospitalar as doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho 

respiratório e causas externas. 

Na faixa etária de 05 a 09 anos predominam como causas de internação 

hospitalar as doenças do aparelho respiratório, neoplasias e doenças 

infecciosas e parasitárias. 

Na faixa etária de 10 a 14 anos predominam como causas de internação 

hospitalar doenças infecciosas e parasitárias, Lesões, leves, consequências 

causas externas e Doenças do aparelho geniturinário. 

Na faixa etária de 15 a 29 anos predominam as internações por 

gravidez, parto e puerpério, doenças do aparelho circulatório e as causas 

externas. 

Na faixa etária de 30 a 39 anos predominam as internações por gravidez 

parto e puerpério, doenças do aparelho circulatório e doenças infecciosas e 

parasitárias. 

Na faixa etária de 40 a 49 anos predominam as internações por doenças 

infecciosas e parasitárias, Doenças do aparelho circulatório e Neoplasias. 

Na faixa etária de 50 a 59 anos predominam as internações por doenças 

infecciosas e parasitárias, Doenças do aparelho circulatório e Doenças do 

aparelho digestivo. 

Na faixa etária de 60 a 69 anos predominam as internações por doenças 

infecciosas e parasitárias, Doenças do aparelho circulatório e Doenças do 

aparelho digestivo. 
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  Na faixa etária de 70 a 79 anos predominam as internações por doenças 

do aparelho circulatório, doenças infecciosas e parasitárias e Doenças do 

aparelho respiratório. 

Na faixa etária acima de 80 anos predominam as internações por 

doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho circulatório e Doenças 

do sistema nervoso. 
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VI - ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2018 – CONFORME LDO/LOA 

 

DIRETORIA 
FR1 - TESOURO 

MUNICIPAL 

FR2 - RECURSO 

ESTADUAL 

FR5 - RECURSO 

FEDERAL 
TOTAL 

SERVIÇOS ESTRATÉGICOS EM 

SAÚDE 

2.984.500,00 _______ _______ 2.984.500,00 

PLANEJAMENTO EM SAÚDE 116.349.660,00 762.200,00 17.829.940,00 134.941.800,00 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.396.600,00 100,00 1.183.000,00 9.579.700,00 

TOTAL 127.730.760,00 762.300,00 19.012.940,00 147.506.000,00 

         Fonte: Fundo Municipal de Saúde 
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EIXO I- QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE 

 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO: Janeiro a dezembro/2018 

 

Objetivo Geral: Reorganizar a atenção básica, privilegiando a estratégia de saúde da família e 

desenvolvendo ações integrais, ampliação do acesso da população, com redução de desigualdades e 

aperfeiçoamento da qualidade e resolubilidade das ações e serviços de saúde. 
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1 - Objetivo Específico: Cobertura do PSF, 
redução de desigualdades e 
aperfeiçoamento das ações na Atenção 
Básica. 

Ações estratégicas Responsáveis 

1.1 - Meta: Expandir e fortalecer a Atenção 
Básica de Saúde, dentro do conceito da 
Saúde da Família garantindo a 
universalização do acesso aos serviços de 
saúde. 

 Rearticular a integração da Atenção Básica com as demais 
áreas de atenção à saúde. 

 Implementar a mudança no modelo assistencial à saúde, 
com centralidade na Atenção Básica, como garantia ao direito 
humano ao acesso à saúde da população. 
 Elaborar projetos para captação de recursos junto a SES e 

o MS. 
 Elaborar o projeto de ampliação das equipes do PSF. 

Atenção Primária 
 

1.3 - Meta: Ampliar a Estratégia de Saúde 
da Família – ESF em 100% da área de 
cobertura do município. 

 Elaborar o projeto de ampliação das equipes do PSF. 
Credenciado 3 novas equipes 

Atenção Básica/ 
Primária 

1.5 - Meta: Ampliar o quadro de 
profissionais da equipe de PSF 

 Rearticular a integração da Atenção Básica com as demais 
áreas de atenção à saúde. 

 Elaborar o projeto de ampliação das equipes do PSF. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 
 



 

 

 
 

29 

 

 

2 - Objetivo Específico: Saúde Bucal - 
Atingir o pleno funcionamento do sistema de 
atenção em saúde bucal para adultos e 
crianças, incluindo a referência para exames 
de alta complexidade, assegurando a oferta 
de próteses e outros procedimentos, como a 
ortodontia e ortopedia funcional. 

Ações estratégicas Responsáveis 

2.1 - Metas: Ampliar o acesso da população 
aos serviços básicos de saúde bucal 

 Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 
100% das Unidades de Saúde. 

 Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem 
realizadas sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, 
inseridas na agenda de atendimento. 

 Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde 
Bucal 
Implantar / implementar protocolos clínicos de saúde bucal, que 
visem a ampliação das ações do clínico-geral na Atenção Básica 

 Realizar atividades de escovação supervisionada nas 
USF e nas Unidades Escolares 

 Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de 
risco de doenças bucais nas ações individuais e coletivas. 

 Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares 
destinado a transporte de pacientes para atendimentos 
programáticos. 

Departamento de 
Saúde Bucal 
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 Implementar a saúde bucal no pré-natal. 

2.2 - Metas: Reorganizar a Atenção Básica 
em consonância com os princípios e diretrizes 
do SUS e com a Política Nacional de Saúde 
Bucal, garantindo a promoção, prevenção e 
recuperação da Saúde Bucal da população 

 Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 
100% das Unidades de Saúde. 

 Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem 
realizadas sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, 
inseridas na agenda de atendimento. 

 Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde 
Bucal 

 Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, 
que visem a ampliação das ações do clínico-geral na Atenção 
Básica 

 Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF 
e nas Unidades Escolares. 

 Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de 
risco de doenças bucais nas ações individuais e coletivas. 

 Implementar a saúde bucal no pré-natal. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

2.3 -. Metas: Realizar diagnósticos 
epidemiológicos em saúde bucal, por 
amostragem, cobrindo todo município. 

 Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 
100% das Unidades de Saúde. 

 Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem 
realizadas sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, 
inseridas na agenda de atendimento. 

 Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde 
Bucal. 

Departamento de 
Saúde Bucal 
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 Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, 
que visem a ampliação das ações do clínico-geral na Atenção 
Básica. 

 Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF 
e nas Unidades Escolares. 

 Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de 
risco de doenças bucais nas ações individuais e coletivas. 

 Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares 
destinado a transporte de pacientes para atendimentos 
programáticos. 

 Implementar a saúde bucal no pré-natal. 

2.4 - Metas: Melhorar o índice de cobertura de 
Procedimentos Coletivos em Saúde Bucal. 

 Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 
100% das Unidades de Saúde. 

 Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem 
realizadas sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, 
inseridas na agenda de atendimento. 

 Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde 
Bucal 

 Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, 
que visem a ampliação das ações do clínico-geral na Atenção 
Básica 

 Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF 
e nas Unidades Escolares 
Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de risco de 

Departamento de 
Saúde Bucal 
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doenças bucais nas ações individuais e coletivas. 
 Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares 

destinado a transporte de pacientes para atendimentos 
programáticos. 

 Implementar a saúde bucal no pré-natal. 

2.5 - Metas: Melhoria do acesso da 
população ao tratamento odontológico nas 
UBS 

 Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 
100% das Unidades de Saúde. 

 Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem 
realizadas sistematicamente em 100% das Unidades de Saúde, 
inseridas na agenda de atendimento. 

 Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde 
Bucal 

 Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, 
que visem a ampliação das ações do clínico-geral na Atenção 
Básica 

 Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF 
e nas Unidades Escolares 

 Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de 
risco de doenças bucais nas ações individuais e coletivas. 

 Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares 
destinado a transporte de pacientes para atendimentos 
programáticos. 

 Implementar a saúde bucal no pré-natal. 

Departamento de 
Saúde Bucal 
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2.6 - Meta: Realizar busca ativa de 
demanda. 

 Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 
100% das Unidades de Saúde. 

 Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde 
Bucal 

 Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, 
que visem a ampliação das ações do clínico-geral na Atenção 
Básica 

 Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF 
e nas Unidades Escolares 
Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de risco de 
doenças bucais nas ações individuais e coletivas. 

Departamento de 
Saúde Bucal 

  Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares 
destinado a transporte de pacientes para atendimentos 
programáticos. 

 Implementar a saúde bucal no pré-natal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

34 

 

 

3 - Objetivo Específico: Reduzir a 
Mortalidade Infantil e Materna. 

Ações estratégicas Responsáveis 

3.1 - Meta: Reduzir a Mortalidade Infantil  Manter e incrementar os programas de pré-natal e do pré-
natal de risco com o objetivo de reduzir a mortalidade neonatal 
precoce e incentivar o funcionamento do Comitê de Mortalidade 
Materna, Infantil e fetal, tendo em vista as circunstâncias da 
ocorrência dos óbitos infantis e fetais. 

 Garantir acompanhamento do pré-natal ao puerpério a 
100% das gestantes cadastradas na rede de serviços, conforme 
protocolo a ser definido. 

 Realizar ações educativas e orientações junto ás gestantes 
através dos Grupos de Famílias Grávidas na Atenção Básica e 
Cursos de Casais Grávidos (CIAMA) 

Promover entre gestores das diversas secretarias envolvidas e 
representantes da sociedade civil ações voltadas para a 
Primeiríssima infância 

Atenção Básica/ 
Primária 

3.2 - Meta: Melhorar a atenção pré-natal, 
parto e assistência neonatal. 

 Manter e incrementar os programas de pré-natal e do pré-
natal de risco com o objetivo de reduzir a mortalidade neonatal 
precoce e incentivar o funcionamento do Comitê de Mortalidade 
Materna, Infantil e fetal, tendo em vista as circunstâncias da 
ocorrência dos óbitos infantis e fetais. 

 Garantir acompanhamento do pré-natal ao puerpério a 
100% das gestantes cadastradas na rede de serviços, conforme 

Atenção Básica/ 
Primária 
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protocolo a ser definido. 

3.3 - Meta: Apoiar a Atenção Básica no 
fortalecimento da promoção e apoio ao 
aleitamento materno. 

 Realizar ações educativas e orientações junto ás gestantes 
através dos Grupos de Famílias Grávidas na Atenção Básica e 
Cursos de Casais Grávidos (CIAMA) 

 Fortalecer os grupos de famílias grávidas na Atenção Básica 
e ampliar o curso de casais grávidos do CIAMA 

 Promover entre gestores das diversas secretarias 
envolvidas e representantes da sociedade civil ações voltadas para 
a Primeiríssima infância 
Semana do Bebe (previsto para maio), Hora do Mamaço (agosto) 

Atenção Básica/ 
Primária 

3.4 - Meta: Diminuir a mortalidade materna.  Manter e incrementar os programas de pré-natal e do pré-
natal de risco com o objetivo de reduzir a mortalidade neonatal 
precoce e incentivar o funcionamento do Comitê de Mortalidade 
Materna, Infantil e fetal, tendo em vista as circunstâncias da 
ocorrência dos óbitos infantis e fetais. 

 Garantir acompanhamento do pré-natal ao puerpério a 
100% das gestantes cadastradas na rede de serviços, conforme 
protocolo a ser definido. 

 Promover entre gestores das diversas secretarias 
envolvidas e representantes da sociedade civil ações voltadas para 
a Primeiríssima infância 

Atenção Básica/ 
Primária 

3.5 - Meta: Viabilizar as ações do  Promover entre gestores das diversas secretarias 
envolvidas e representantes da sociedade civil ações voltadas para 

Atenção Básica/ 
Primária 
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Programa SP pela Primeiríssima Infância 
Decreto 6528/2016 e Portaria 365/2016 
(Municipais) 

a Primeiríssima infância 

3.6 - Meta: Mobilização Comunitária  Realizar ações educativas e orientações junto ás gestantes 
através dos Grupos de Famílias Grávidas na Atenção Básica e 
Cursos de Casais Grávidos (CIAMA) 

 Fortalecer os grupos de famílias grávidas na Atenção Básica 
e ampliar o curso de casais grávidos do CIAMA 
 Semana do Bebe (previsto para maio), Hora do Mamaço 

(agosto) 

Atenção Básica/ 
Primária 

3.7 - Meta: Manutenção do Comitê Municipal 
de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. 

 Manter e incrementar os programas de pré-natal e do pré-
natal de risco com o objetivo de reduzir a mortalidade neonatal 
precoce e incentivar o funcionamento do Comitê de Mortalidade 
Materna, Infantil e fetal, tendo em vista as circunstâncias da 
ocorrência dos óbitos infantis e fetais. 

Atenção Básica/ 
Primária 
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4 - Objetivo Específico: Promover a saúde 
integral das crianças e adolescentes 
atendendo às necessidades básicas nas 
diferentes Ações Estratégicas. 

Ações estratégicas Responsáveis 

4.1 - Meta: Garantir o acesso da criança e 
adolescente à rede de saúde do município. 

 Garantir o fornecimento de fórmulas infantis para o primeiro 
e segundo semestre de vida, para casos em que o aleitamento 
materno não seja possível. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  
 Realizar campanhas de vacinação atendendo às diretrizes 

nacionais. 
  

  
 Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema 

básico do PNI nos serviços de saúde e durante as campanhas de 
vacinação. 

  

  
 Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença 

diarreica e de doenças respiratórias como causa de internações e 
óbito 

  

  
 Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, 

de combate à qualquer tipo de violência contra a criança e 
adolescente. 

  

  
 Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as 

unidades de saúde do Município. 
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 Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as 

unidades de saúde do Município. 
  

   Manutenção do Banco de Leite Humano   

  

 Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da 
Família sobre manejo de aleitamento materno para melhoria da 
qualidade da assistência aos bebês e mães durante a 
amamentação por meio de ações de Educação Permanente e 
Humanização em Saúde. 

  

  
 Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de 

Educação - Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o 
atendimento multiprofissional. 

  

4.2 - Meta: Garantir 100% de puericultura as 
crianças de até 1 ano de vida com consultas 
mensais, de acordo com o protocolo de 
Saúde da Criança 
  

 Realizar campanhas de vacinação atendendo às diretrizes 
nacionais. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema 
básico do PNI nos serviços de saúde e durante as campanhas de 
vacinação. 

  

  
 Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença 

diarreica e de doenças respiratórias como causa de internações e 
óbito. 

  

  
 Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as 

unidades de saúde do Município. 
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 Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da 
Família sobre manejo de aleitamento materno para melhoria da 
qualidade da assistência aos bebês e mães durante a 
amamentação por meio de ações de Educação Permanente e 
Humanização em Saúde. 

  

4.3 - Meta: Assegurar índices de cobertura 
vacinal de pelo menos 95% em relação às 
vacinas do calendário básico: pólio, 
tetravalente, hepatite B, tríplice viral, 
Rotavirus etc, bem como 98% para BCG 
  
  

 Realizar campanhas de vacinação atendendo às diretrizes 
nacionais. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema 
básico do PNI nos serviços de saúde e durante as campanhas de 
vacinação. 

  

 Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema 
básico do PNI nos serviços de saúde e durante as campanhas de 
vacinação. 

  

  
 Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de 

Educação - Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o 
atendimento multiprofissional. 

  

4.4 - Meta: Programa Saúde na Escola em 
parceria com a Secretaria de Educação 

 Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de 
Educação - Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o 
atendimento multiprofissional. 

Atenção Básica/ 
Primária 

4.5 - Meta: Reduzir a frequência da 
desnutrição grave e moderada em crianças, 
incluindo: a redução da incidência do baixo 

 Garantir o fornecimento de fórmulas infantis para o primeiro 
e segundo semestre de vida, para casos em que o aleitamento 
materno não seja possível. 

Atenção Básica/ 
Primária 
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peso ao nascer e o controle da deficiência 
de Ferro e de Vitamina A. 
  

 Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença 
diarréica e de doenças respiratórias como causa de internações e 
óbito 

  

  
 Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as 

unidades de saúde do Município. 
  

   Manutenção do Banco de Leite Humano   

4.6 - Meta: Disponibilizar cadastro e 
agendamento para 100% dos recém-
nascidos e mães.    

 Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da 
Família sobre manejo de aleitamento materno para melhoria da 
qualidade da assistência aos bebês e mães durante a 
amamentação por meio de ações de Educação Permanente e 
Humanização em Saúde. 

Atenção Básica/ 
Primária 

4.8 - Meta: Realizar agendamento precoce e 
seguimento das crianças de risco da rede. 

 Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, 
de combate à qualquer tipo de violência contra a criança e 
adolescente. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  

 Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as 
unidades de saúde do Município. 

  

  

 Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da 
Família sobre manejo de aleitamento materno para melhoria da 
qualidade da assistência aos bebês e mães durante a 
amamentação por meio de ações de Educação Permanente e 
Humanização em Saúde. 
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4.9 - Meta: Atender 100% da população zero 
a dois anos. 

 Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema 
básico do PNI nos serviços de saúde e durante as campanhas de 
vacinação. 

Atenção Básica/ 
Primária 

   Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença 
diarreica e de doenças respiratórias como causa de internações e 
óbito  

  

  
 Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as 

unidades de saúde do Município. 
  

  

 Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da 
Família sobre manejo de aleitamento materno para melhoria da 
qualidade da assistência aos bebês e mães durante a 
amamentação por meio de ações de Educação Permanente e 
Humanização em Saúde. 

  

4.10 - Meta: Reduzir a obesidade e 
sobrepeso em crianças e adolescentes 
usuários da rede municipal de saúde. 

 Garantir o fornecimento de fórmulas infantis para o primeiro 
e segundo semestre de vida, para casos em que o aleitamento 
materno não seja possível. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  

 Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença 
diarreica e de doenças respiratórias como causa de internações e 
óbito  

  

  

 Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as 
unidades de saúde do Município. 

  

  Manutenção do Banco de Leite Humano   



 

 

 
 

42 

 

 

  

 Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da 
Família sobre manejo de aleitamento materno para melhoria da 
qualidade da assistência aos bebês e mães durante a 
amamentação por meio de ações de Educação Permanente e 
Humanização em Saúde. 

  

  

 Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de 
Educação - Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o 
atendimento multiprofissional. 

  

4.11 - Meta: Reduzir as ocorrências de 
gravidez na adolescência com ações 
multidisciplinares.  

 Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de 
Educação - Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o 
atendimento multiprofissional. 

Atenção Básica/ 
Primária 

4.12 - Meta: Manter parceria com o COMVIV  Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, 
de combate a qualquer tipo de violência contra a criança e 
adolescente. 

Atenção Básica/ 
Primária 

4.13 - Meta: Facilitar e ampliar acesso das 
crianças e dos adolescentes ao serviço de 
saúde, reduzindo agravos ligados a 
drogadição, doenças sexualmente 
transmissíveis, violência e acidentes. 

 Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, 
de combate à qualquer tipo de violência contra a criança e 
adolescente. Atenção Básica/ 

Primária 
 Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de 

Educação - Inserir nas ações previstas pela Saúde Escolar o 
atendimento multiprofissional. 
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4.14 - Meta: Aumentar as notificações de 
violência contra a criança 

 Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, 
de combate à qualquer tipo de violência contra a criança e 
adolescente. 

Atenção Básica/ 
Primária 

4.15 - Meta: Qualificar as Equipes de Saúde 
da Família. 

 Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da 
Família sobre manejo de aleitamento materno para melhoria da 
qualidade da assistência aos bebês e mães durante a 
amamentação por meio de ações de Educação Permanente e 
Humanização em Saúde. 

Atenção Básica/ 
Primária 

4.16 - Meta: Apoiar a Atenção Básica no 
fortalecimento da rede de promoção, 
proteção e apoio ao aleitamento materno.  

 Garantir o fornecimento de fórmulas infantis para o primeiro 
e segundo semestre de vida, para casos em que o aleitamento 
materno não seja possível. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  
 Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as 

unidades de saúde do Município. 
  

   Manutenção do Banco de Leite Humano   

  

 Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da 
Família sobre manejo de aleitamento materno para melhoria da 
qualidade da assistência aos bebês e mães durante a 
amamentação por meio de ações de Educação Permanente e 
Humanização em Saúde. 

  

4.17 - Meta: Manutenção das atividades 
internas e extra muro do CIAMA 

 Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as 
unidades de saúde do Município. 

Atenção Básica/ 
Primária 
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5 - Objetivo Específico:Atenção Integral à 
Saúde da Mulher. 

Ações estratégicas Responsáveis 

 5.1 - Meta: Promover a atenção à saúde 
da mulher e reduzir a morbimortalidade 
decorrente de doenças e agravos 
prevalentes. 

 Rastrear periodicamente a população feminina com maior 
risco de ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Desenvolver ações de rastreamento diagnóstico e 
tratamento do câncer de colo Uterino. 

  

  

 Capacitar os profissionais de saúde, com especial 
abordagem para os componentes do Programa de Saúde da 
Família, em ações de prevenção e detecção precoce de câncer 
(coleta de Papanicolau), tratamento e seguimento dos casos 
alterados, exame clínico da mama, indicação adequada para 
mamografia. 

  

  
 Realizar/ intensificar ações de orientação e incentivo/ busca 

ativa para realização do exame de Papanicolau. 
  

  
Realizar ações de orientação e incentivo à realização do exame de 
mama 

  

  

 Monitorar a qualidade dos laudos citopatológicos para 
prestadores do SUS. 

  

  
 Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de 

mama e punções dos casos necessários, conforme protocolo SUS. 
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 Seguimento prospectivo e retrospectivo e tratamento de 
100% das lesões precursoras (NICII e NIC III e Câncer de Colo) 
das citologias realizadas na rede pública. 

  

  
 Qualificar os enfermeiros da rede para a assistência ao pré-

natal, pré-natal de risco, parto e puerpério.  
  

  
 Implementar a assistência à gestante portadora do vírus HIV 

com a prevenção da transmissão vertical. 
  

  
 Criar fluxograma para atendimento multiprofissional em 

ambulatório e hospitalar das mulheres vitimas de violência sexual; 
  

  
 Treinar os profissionais envolvidos na atenção a mulher 

vitima de violência 
  

5.2 - Meta: Diminuir a incidência e 
prevalência do câncer do colo de útero e 
da mama. 

 Rastrear periodicamente a população feminina sob maior 
risco de ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  Desenvolver ações de rastreamento diagnóstico e 
tratamento do câncer de colo Uterino.   

  Capacitar os profissionais de saúde, com especial 
abordagem para os componentes do Programa de Saúde da 
Família, em ações de prevenção e detecção precoce de câncer 
(coleta de Papanicolau), tratamento e seguimento dos casos 
alterados, exame clínico da mama, indicação adequada para 
mamografia.   
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 Realizar/ intensificar ações de orientação e incentivo/ busca 
ativa para realização do exame de Papanicolau.   

  Realizar ações de orientação e incentivo à realização do 
exame de mama   

  Monitorar a qualidade dos laudos citopatológicos para 
prestadores do SUS.   

 
 Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de 

mama e punções dos casos necessários, conforme protocolo SUS.   
  Seguimento prospectivo e retrospectivo e tratamento de 

100% das lesões precursoras (NICII e NIC III e Câncer de Colo) 
das citologias realizadas na rede pública.   

  Atenção Básica/ Primária   
 5.3 - Meta: Diminuir a mortalidade por 

câncer de mama. 
 Rastrear periodicamente a população feminina sob maior 

risco de ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 

  

 Capacitar os profissionais de saúde, com especial 
abordagem para os componentes do Programa de Saúde da 
Família, em ações de prevenção e detecção precoce de câncer 
(coleta de Papanicolau), tratamento e seguimento dos casos 
alterados, exame clínico da mama, indicação adequada para 
mamografia. 
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 Realizar ações de orientação e incentivo à realização do 
exame de mama 

 
  

 Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de 
mama e punções dos casos necessários, conforme protocolo SUS. 

 

5.4 - Meta: Ampliar o acesso das 
mulheres a exames preventivos para 
detecção precoce de câncer de colo de 
útero e de mama, com acesso a serviços 
de maior 
  

 Rastrear periodicamente a população feminina sob maior 
risco de ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  Desenvolver ações de rastreamento diagnóstico e 
tratamento do câncer de colo Uterino. 

  Capacitar os profissionais de saúde, com especial 
abordagem para os componentes do Programa de Saúde da 
Família, em ações de prevenção e detecção precoce de câncer 
(coleta de Papanicolau), tratamento e seguimento dos casos 
alterados, exame clínico da mama, indicação adequada para 
mamografia. 

 

  
 Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de 

mama e punções dos casos necessários, conforme protocolo SUS. 

 5.5 - Meta: Diminuir a incidência e 
prevalência de DST/AIDS na mulher. 

 Implementar a assistência à gestante portadora do vírus HIV 
com a prevenção da transmissão vertical. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 5.6 - Meta: Garantir assistência a mulher 
vítima de violência sexual e qualquer 
outro tipo de violência doméstica 

  

 Criar fluxograma para atendimento multiprofissional em 
ambulatório e hospitalar das mulheres vitimas de violência sexual; 

Atenção Básica/ 
Primária  

 Treinar os profissionais envolvidos na atenção à mulher 
vitima de violência 

Atenção Básica/ 
Primária 
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5.7 - Meta: Melhorar a qualidade de 
atenção ao Pré-natal e Pré-natal de 
risco; 

 Qualificar os enfermeiros da rede para a assistência ao pré-
natal, pré-natal de risco, parto e puerpério.  

Atenção Básica/ 
Primária 

 5.8 - Meta: Reduzir a Mortalidade 
Materna. 

 Rastrear periodicamente a população feminina sob maior 
risco de ocorrência de câncer de mama. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 
  

 Desenvolver ações de rastreamento diagnóstico e 
tratamento do câncer de colo Uterino. 

 

  

 Capacitar os profissionais de saúde, com especial 
abordagem para os componentes do Programa de Saúde da 
Família, em ações de prevenção e detecção precoce de câncer 
(coleta de Papanicolau), tratamento e seguimento dos casos 
alterados, exame clínico da mama, indicação adequada para 
mamografia. 

 
  

 Realizar/ intensificar ações de orientação e incentivo/ busca 
ativa para realização do exame de Papanicolau. 

 
  

Realizar ações de orientação e incentivo à realização do exame de 
mama 

 
  

 Monitorar a qualidade dos laudos citopatológicos para 
prestadores do SUS. 

 
  

 Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de 
mama e punções dos casos necessários, conforme protocolo SUS. 
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 Seguimento prospectivo e retrospectivo e tratamento de 
100% das lesões precursoras (NICII e NIC III e Câncer de Colo) 
das citologias realizadas na rede pública. 

 
  

 Qualificar os enfermeiros da rede para a assistência ao pré-
natal, pré-natal de risco, parto e puerpério.  

 
  

Implementar a assistência à gestante portadora do vírus HIV com a 
prevenção da transmissão vertical. 

 
  

 Criar fluxograma para atendimento multiprofissional em 
ambulatório e hospitalar das mulheres vitimas de violência sexual; 

 
  

 Treinar os profissionais envolvidos na atenção a mulher 
vitima de violência 

 5.10 - Meta: Manter parceria com o 
COMVIV 

 Criar fluxograma para atendimento multiprofissional em 
ambulatório e hospitalar das mulheres vitima de violência sexual; Atenção Básica/ 

Primária  
  

 Treinar os profissionais envolvidos na atenção à mulher 
vitima de violência 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

50 

 

 

 

6 - Objetivo Específico: Atenção Integral à 
saúde do Idoso 

Ações estratégicas Responsáveis 

6.2 - Meta: Reorganizar o processo de 
acolhimento à pessoa idosa nas 
Unidades de Saúde 

 Capacitar os profissionais na organização da Atenção 
Básica à pessoa idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  
 Identificar a presença de filas de espera para a dispensação 

insumos; 

  
 Realizar sensibilização dos servidores e empregados para o 

atendimento diferencial e preferencial ao idoso; 

6.3 - Meta: Implantar protocolo de 
atenção ao idoso em 100% da rede 
municipal de saúde 

  
  

 Capacitar os profissionais na organização da Atenção 
Básica à pessoa idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Promover a prevenção de agravos à saúde. 

 Incluir nos módulos de treinamento e capacitação dos 
Profissionais de Saúde, questões referentes ao atendimento de 
idosos e cuidados paliativos ao final da vida, com enfoque na 
humanização da atenção; 
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 Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a 
recuperação da capacidade funcional da pessoa idosa, com 
incentivo às estratégias de promoção da saúde e envelhecimento 
ativo e das práticas de atividade física e de programas de 
prevenção de doenças crônicas. 

  

 Ampliar a cobertura de imunização para todas as pessoas 
idosas, para os que estejam hospitalizados ou em abrigos, 
buscando a ampliação das coberturas obtidas. 

  
 Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, 

incentivando o autocuidado. 

  

 Implementar ações voltadas para o tratamento e a 
reabilitação de sequelas decorrentes de doenças crônicas, 
mediante protocolos específicos; 

  

 Avaliar a situação da dispensação de correlatos do 
Programa de insumos para controle de Glicemia e de medicações 
para a atenção a HAS e DM, identificando as regiões com 
dificuldades; 

  
 Identificar a presença de filas de espera para a dispensação 

insumos; 
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6.4 - Meta: Garantir o acolhimento 
preferencial e diferencial da pessoa 
idosa  

 Capacitar os profissionais na organização da Atenção 
Básica à pessoa idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  
 Identificar a presença de filas de espera para a dispensação 

insumos; 

  

 Realizar sensibilização dos servidores e empregados para o 
atendimento diferencial e preferencial ao idoso; 

6.5 - Meta: Implementar estratégias de 
prevenção e tratamento das doenças 
crônico-degenerativas. 

 Capacitar os profissionais na organização da Atenção 
Básica à pessoa idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  
  
  

   Promover a prevenção de agravos à saúde. 

  

Incluir nos módulos de treinamento e capacitação dos Profissionais 
de Saúde, questões referentes ao atendimento de idosos e 
cuidados paliativos ao final da vida, com enfoque na humanização 
da atenção; 

  

 Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a 
recuperação da capacidade funcional da pessoa idosa, com 
incentivo às estratégias de promoção da saúde e envelhecimento 
ativo e das práticas de atividade física e de programas de 
prevenção de doenças crônicas. 

  
 Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, 

incentivando o autocuidado. 
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 Implementar ações voltadas para o tratamento e a 
reabilitação de sequelas decorrentes de doenças crônicas, 
mediante protocolos específicos; 

6.6 - Meta: Reduzir a proporção de 
internação por diabetes e hipertensão 
em idosos 

  
  

 Capacitar os profissionais na organização da Atenção 
Básica à pessoa idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Promover a prevenção de agravos à saúde. 
Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, 
incentivando o autocuidado. 

  

  

 Implementar ações voltadas para o tratamento e a 
reabilitação de sequelas decorrentes de doenças crônicas, 
mediante protocolos específicos; 

  

 Avaliar a situação da dispensação de correlatos do 
Programa de insumos para controle de Glicemia e de medicações 
para a atenção a HAS e DM, identificando as regiões com 
dificuldades; 

  

6.7- Meta: Reduzir a taxa de mortalidade 
de câncer de próstata em idosos. 

 Capacitar os profissionais na organização da Atenção 
Básica à pessoa idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  

 Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a 
recuperação da capacidade funcional da pessoa idosa, com 
incentivo às estratégias de promoção da saúde e envelhecimento 
ativo e das práticas de atividade física e de programas de 
prevenção de doenças crônicas. 
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6.8 - Meta: Implantar ações de atenção 
domiciliar integrada à rede básica e de 
média e alta complexidade; 

 Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, 
incentivando o autocuidado. 

Atenção Básica/ 
Primária  Implementar ações voltadas para o tratamento e a 

reabilitação de sequelas decorrentes de doenças crônicas, 
mediante protocolos específicos; 

6.13 - Meta: Reduzir a taxa de 
mortalidade prematura (<70 anos) por 
doenças crônicas não transmissíveis 
(doenças do aparelho circulatório, 
câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas) 
  
  

 Capacitar os profissionais na organização da Atenção 
Básica à pessoa idosa conforme Pacto pela Vida. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Promover a prevenção de agravos à saúde. 

 Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a 
recuperação da capacidade funcional da pessoa idosa, com 
incentivo às estratégias de promoção da saúde e envelhecimento 
ativo e das práticas de atividade física e de programas de 
prevenção de doenças crônicas. 

 Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, 
incentivando o autocuidado. 

  

 Implementar ações voltadas para o tratamento e a 
reabilitação de sequelas decorrentes de doenças crônicas, 
mediante protocolos específicos; 
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 Avaliar a situação da dispensação de correlatos do 
Programa de insumos para controle de Glicemia e de medicações 
para a atenção a HAS e DM, identificando as regiões com 
dificuldades; 

 
 
 

7 - Objetivo Específico: Atenção Integral a 
Saúde do Homem 

Ações estratégicas Responsáveis 

7.4 - Meta: Implantar o protocolo de 
atendimento do Pré-natal do parceiro. 

 Implementar o protocolo de atendimento Pré-Natal do 
parceiro 

Atenção Básica/ 
Primária 

7.5 - Meta: Promover o engajamento dos 
homens nas ações do planejamento 
reprodutivo e no acompanhamento do pré-
natal, do parto e do pós-parto de suas 
parceiras e nos cuidados no 
desenvolvimento da criança, com a 
possibilidade real de melhoria na qualidade. 

 Implementar o protocolo de atendimento Pré-Natal do 
parceiro 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Realizar Campanha de conscientização – Novembro Azul 
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7.6 - Meta: Implantar ações de prevenção 
e detecção precoce do Câncer de 
próstata. 

 Realizar Campanha de conscientização – Novembro Azul 
Atenção Básica/ 

Primária 

7.7 - Meta: Promover Campanha de 
conscientização Novembro Azul: 
informações e orientação à população 
masculina, aos familiares e a 
comunidade sobre a promoção, 
prevenção, proteção, tratamento e 
recuperação dos agravos e das 
enfermidades do homem; 

 Realizar Campanha de conscientização – Novembro Azul 
Atenção Básica/ 

Primária 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

57 

 

 

8 - Objetivo Específico: Implementar a 
vigilância e o controle das doenças e 
agravos não transmissíveis – Diabete 
Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) 

Ações estratégicas Responsáveis 

8.1 - Meta: Reduzir a morbimortalidade 
decorrentes das doenças e agravos 
relativos à Hipertensão Arterial e 
Diabetes Mellitus. 
  

 Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, 
prevenção e intervenção nestes agravos de maneira individual e 
coletiva. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle 
da Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

  
 Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão 

em tratamento e apresentam HAS e DM. 

  

 Realizar campanhas educativas contínuas, observando os 
fatores de risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

  

 Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção 
global à DM e HAS nos módulos de treinamento e capacitação da 
Atenção Básica. 

   Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. 

  

 Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na 
Atenção Básica para que promovam medidas coletivas de 
prevenção primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e 
diabetes. 
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 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, 
controle e vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

  

 Implementar atendimento integral do portador de DM, 
melhorar a detecção precoce, tratamento e controle das 
complicações. 

  

 Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e 
DM na Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades 
de Saúde. 

8.2 - Meta: Reduzir complicações, 
internações e mortes relacionadas à 
HAS; 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, 
prevenção e intervenção nestes agravos de maneira individual e 
coletiva. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle 
da Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

 Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão 
em tratamento e apresentam HAS e DM. 

 Realizar campanhas educativas contínuas, observando os 
fatores de risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

 Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção 
global à DM e HAS nos módulos de treinamento e capacitação da 
Atenção Básica. 

 Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. 
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 Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na 
Atenção Básica para que promovam medidas coletivas de 
prevenção primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e 
diabetes. 

 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, 
controle e vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

 Realizar campanhas educativas periódicas, observando os 
fatores de risco e medidas de promoção em saúde. 

 Implementar atendimento integral do portador de DM, 
melhorar a detecção precoce, tratamento e controle das 
complicações. 

 Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e 
DM na Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades 
de Saúde. 

8.3 - Meta: Reduzir a prevalência da 
doença hipertensiva 

 Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, 
prevenção e intervenção nestes agravos de maneira individual e 
coletiva. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  
 Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle 

da Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

  
 Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão 

em tratamento e apresentam HAS e DM. 

  
 Realizar campanhas educativas contínuas, observando os 

fatores de risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 
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 Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção 
global à DM e HAS nos módulos de treinamento e capacitação da 
Atenção Básica. 

   Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. 

  

 Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na 
Atenção Básica para que promovam medidas coletivas de 
prevenção primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e 
diabetes. 

  
 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, 

controle e vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

  
Realizar campanhas educativas periódicas, observando os fatores 
de risco e medidas de promoção em saúde. 

  

 Implementar atendimento integral do portador de DM, 
melhorar a detecção precoce, tratamento e controle das 
complicações. 

  

 Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e 
DM na Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades 
de Saúde. 

8.4 - Meta: Reduzir complicações, 
internações e mortes relacionadas ao 
Diabetes; 

 Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, 
prevenção e intervenção nestes agravos de maneira individual e 
coletiva. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  
 Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle 

da Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 
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 Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão 

em tratamento e apresentam HAS e DM. 

  
 Realizar campanhas educativas contínuas, observando os 

fatores de risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

  

 Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção 
global à DM e HAS nos módulos de treinamento e capacitação da 
Atenção Básica. 

   Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. 

  

 Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na 
Atenção Básica para que promovam medidas coletivas de 
prevenção primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e 
diabetes. 

  
 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, 

controle e vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

  
 Realizar campanhas educativas periódicas, observando os 

fatores de risco e medidas de promoção em saúde. 

  

 Implementar atendimento integral do portador de DM, 
melhorar a detecção precoce, tratamento e controle das 
complicações. 

  

 Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e 
DM na Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades 
de Saúde. 
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8.5 - Meta: Aumentar a adesão dos 
portadores de Diabetes ao tratamento 

 Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle 
da Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  
 Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão 

em tratamento e apresentam HAS e DM. 

  
 Realizar campanhas educativas contínuas, observando os 

fatores de risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

  

 Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na 
Atenção Básica para que promovam medidas coletivas de 
prevenção primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e 
diabetes. 

  
 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, 

controle e vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

  

 Implementar atendimento integral do portador de DM, 
melhorar a detecção precoce, tratamento e controle das 
complicações. 

8.6 - Meta: Aumentar a adesão dos 
portadores de HAS ao tratamento 

 Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle 
da Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  
 Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão 

em tratamento e apresentam HAS e DM. 

  
 Realizar campanhas educativas contínuas, observando os 

fatores de risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 
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 Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na 
Atenção Básica para que promovam medidas coletivas de 
prevenção primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e 
diabetes. 

  
 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, 

controle e vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

  

 Implementar atendimento integral do portador de DM, 
melhorar a detecção precoce, tratamento e controle das 
complicações. 

8.7 - Meta: Buscar pelo diagnóstico 
precoce, estimular hábitos e 
comportamentos saudáveis. 
  

 Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, 
prevenção e intervenção nestes agravos de maneira individual e 
coletiva. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle 
da Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

  
 Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão 

em tratamento e apresentam HAS e DM. 

  

 Constituir equipe técnica para subsidiar as equipes da 
Atenção Básica ao DM e HAS, incluindo a capacitação técnica, a 
confecção de protocolos técnicos e o cadastramento e 
monitorização de todos os diabéticos e hipertensos do município. 

  
 Realizar campanhas educativas contínuas, observando os 

fatores de risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 
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Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção global à 
DM e HAS nos módulos de treinamento e capacitação da Atenção 
Básica. 

   Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. 

  

 Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na 
Atenção Básica para que promovam medidas coletivas de 
prevenção primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e 
diabetes. 

  
 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, 

controle e vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

  
 Realizar campanhas educativas periódicas, observando os 

fatores de risco e medidas de promoção em saúde. 

  

 Implementar atendimento integral do portador de DM, 
melhorar a detecção precoce, tratamento e controle das 
complicações. 

  

 Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e 
DM na Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades 
de Saúde. 

8.8 - Meta: Garantir diagnóstico precoce e 
a aplicação de protocolo clínico e 
terapêutico para a HAS e DM 

  

Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, prevenção e 
intervenção nestes agravos de maneira individual e coletiva. 

Atenção Básica/ 
Primária 

Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 
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  Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em 
tratamento e apresentam HAS e DM. 

  

Constituir equipe técnica para subsidiar as equipes da Atenção 
Básica ao DM e HAS, incluindo a capacitação técnica, a confecção 
de protocolos técnicos e o cadastramento e monitorização de todos 
os diabéticos e hipertensos do município. 

  
Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores 
de risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

  

Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção global à 
DM e HAS nos módulos de treinamento e capacitação da Atenção 
Básica. 

  Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. 

  

Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção 
Básica para que promovam medidas coletivas de prevenção 
primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e diabetes. 

  

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

  
Realizar campanhas educativas periódicas, observando os fatores 
de risco e medidas de promoção em saúde. 

  

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 
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Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na 
Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades de 
Saúde. 

8.9 - Meta: Manter os pacientes 
diagnosticados em monitoramento, 
reduzindo possíveis agravos. 
  

 Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle 
da Hipertensão Arterial Sistêmica e DM. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 

 Realizar campanhas educativas contínuas, observando os 
fatores de risco para HAS e medidas de promoção em saúde. 

   Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. 

  

 Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na 
Atenção Básica para que promovam medidas coletivas de 
prevenção primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e 
diabetes. 

  
 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, 

controle e vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

  

 Implementar atendimento integral do portador de DM, 
melhorar a detecção precoce, tratamento e controle das 
complicações. 

8.10 - Meta: Garantir o monitoramento do 
paciente diabético em uso de insulina 

Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS. 

Atenção Básica/ 
Primária 

 

Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e 
vinculação dos diabéticos inseridos na Atenção Básica. 

  

Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a 
detecção precoce, tratamento e controle das complicações. 
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Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na 
Hiperdia através das equipes de enfermagem das Unidades de 
Saúde. 

 
 
 
 
 

9 - Objetivo Específico: Vigilância 
Nutricional e Alimentar da População 

Ações estratégicas Responsáveis 

9.2 - Meta: Diagnosticar e monitorar a 
situação alimentar e nutricional dos 
usuários da Rede Municipal de Saúde 

 Elaborar um diagnóstico da situação nutricional das 
crianças. 

Atenção 
Especializada/ 
Secundária 

9.3 - Meta: Implantar ações de prevenção 
para redução do risco de doenças 
crônicas não transmissíveis 

 Elevar a promoção de alimentação saudável. (incentivar 
alimentação saudável) 

Atenção 
Especializada/ 
Secundária 

9.5 - Meta: Avaliar o estado nutricional da 
população atendida na rede municipal de 
saúde e escolas, através do Sistema de 
Vigilância Nutricional – SISVAN 

 Elaborar um diagnóstico da situação nutricional das 
crianças. 

Atenção 
Especializada/ 
Secundária 
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10 - Objetivo Específico:  Garantir 
eficiência, qualidade e segurança na 
Assistência Farmacêutica. 

Ações estratégicas Responsáveis 

10.2 - Meta: Promover o acesso 
adequado à assistência farmacêutica, de 
modo a contemplar os diferentes 
programas de atenção à saúde e as 
prioridades, buscando sempre o uso 
racional e controlado de medicamentos e 
adotando medidas direcionadas à 
redução dos custos desnecessários. 

 Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, 
identificando os recursos que são dispensados e as dificuldades 
encontradas. 

Atenção 
Especializada/ 

Secundária 
 Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, 

identificando os recursos que são dispensados e as dificuldades 
encontradas. 

 Garantir o fornecimento adequado de medicamentos, 
destinados ao tratamento das doenças-alvo dos programas de 
âmbito nacional, como tuberculose, hanseníase, hipertensão, 
diabetes, dentre outras. 

  

 Realizar estudo para viabilizar a ampliação da quantidade e 
da diversidade de medicamentos da assistência farmacêutica 
básica, de forma a contemplar as principais doenças e agravos de 
interesse da saúde pública. 

  

 Facilitar o acesso aos medicamentos da Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME), de acordo com as 
necessidades dos usuários e no cumprimento dos princípios da 
equidade e da universalidade. 

  
 Promover ações para estimular o uso racional e controlado 

de medicamentos e insumos. 
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 Avaliar permanentemente a relação de medicamentos da 
Atenção Básica, com o objetivo de melhor atender as necessidades 
de saúde da população. 

  
 Manter divulgação mensal do estoque de medicamentos a 

população – transparência 

   Gerenciar os estoques das unidades clientes 

   Garantir a gestão de estoques em tempo real 

10.3 - Meta: Controle eficaz de estoque 
para garantia de abastecimento contínuo 
e ininterrupto. 
  

 Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, 
identificando os recursos que são dispensados e as dificuldades 
encontradas. 

Atenção 
Especializada/ 

Secundária 
 Garantir o fornecimento adequado de medicamentos, 

destinados ao tratamento das doenças-alvo dos programas de 
âmbito nacional, como tuberculose, hanseníase, hipertensão, 
diabetes, dentre outras. 

  

 Realizar estudo para viabilizar a ampliação da quantidade e 
da diversidade de medicamentos da assistência farmacêutica 
básica, de forma a contemplar as principais doenças e agravos de 
interesse da saúde pública. 

  

 Facilitar o acesso aos medicamentos da Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME), de acordo com as 
necessidades dos usuários e no cumprimento dos princípios da 
equidade e da universalidade. 
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 Promover ações para estimular o uso racional e controlado 

de medicamentos e insumos. 

  

 Avaliar permanentemente a relação de medicamentos da 
Atenção Básica, com o objetivo de melhor atender as necessidades 
de saúde da população. 

  
 Manter divulgação mensal do estoque de medicamentos a 

população – transparência 

   Gerenciar os estoques das unidades clientes 

10.5 - Meta: Controlar notificação de 
farmacovigilância 

 Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, 
identificando os recursos que são dispensados e as dificuldades 
encontradas. 

Atenção 
Especializada/ 

Secundária 

  

 Garantir o fornecimento adequado de medicamentos, 
destinados ao tratamento das doenças-alvo dos programas de 
âmbito nacional, como tuberculose, hanseníase, hipertensão, 
diabetes, dentre outras. 

  

 Realizar estudo para viabilizar a ampliação da quantidade e 
da diversidade de medicamentos da assistência farmacêutica 
básica, de forma a contemplar as principais doenças e agravos de 
interesse da saúde pública. 

  

 Facilitar o acesso aos medicamentos da Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME), de acordo com as 
necessidades dos usuários e no cumprimento dos princípios da 
equidade e da universalidade. 
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 Promover ações para estimular o uso racional e controlado 
de medicamentos e insumos. 

  

 Avaliar permanentemente a relação de medicamentos da 
Atenção Básica, com o objetivo de melhor atender as necessidades 
de saúde da população. 

  
 Manter divulgação mensal do estoque de medicamentos a 

população – transparência 

   Gerenciar os estoques das unidades clientes 

10.7 - Meta: Gestão de materiais 
específicos da saúde 

 Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, 
identificando os recursos que são dispensados e as dificuldades 
encontradas. 

Atenção 
Especializada/ 

Secundária 

  

 Garantir o fornecimento adequado de medicamentos, 
destinados ao tratamento das doenças-alvo dos programas de 
âmbito nacional, como tuberculose, hanseníase, hipertensão, 
diabetes, dentre outras. 

  

 Realizar estudo para viabilizar a ampliação da quantidade e 
da diversidade de medicamentos da assistência farmacêutica 
básica, de forma a contemplar as principais doenças e agravos de 
interesse da saúde pública. 

  

 Facilitar o acesso aos medicamentos da Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME), de acordo com as 
necessidades dos usuários e no cumprimento dos princípios da 
equidade e da universalidade. 
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 Promover ações para estimular o uso racional e controlado 

de medicamentos e insumos. 

  

 Avaliar permanentemente a relação de medicamentos da 
Atenção Básica, com o objetivo de melhor atender as necessidades 
de saúde da população. 

  
 Manter divulgação mensal do estoque de medicamentos a 

população – transparência 

   Gerenciar os estoques das unidades clientes 

 
 
 

11 - Objetivo Específico: Atenção Integral 
ao Paciente Oncológico 

Ações estratégicas Responsáveis 

11.4 - Meta: Garantir acesso aos serviços de 
diagnostico para detecção precoce de 
tumores de colo de útero, mama, colon, reto, 
pele, cavidade oral e próstata. 
  
  

 Realizar busca ativa dos pacientes com câncer; Atenção 
Especializada/ 

Secundária  Garantir o Encaminhamento do paciente para oncologista de 
referência; 

 Promover em conjunto com PSF campanhas de prevenção e 
esclarecimento sobre a doença e conscientizar a sociedade sobre 
a importância da mesma; 

 
 
 
 



 

 

 
 

73 

 

 

12 - Objetivo Específico: Aperfeiçoar a 
atenção integral à pessoa portadora de 
deficiência 

Ações estratégicas Responsáveis 

12.2 - Meta: Ampliar o acesso as órteses, 
próteses e meios de auxiliares de locomoção 

 Efetivar convênios com as entidades especializadas em 
atendimentos a pessoa deficiente (Acalento, AACD) 

Atenção 
Especializada/ 

Secundária 

  

 Realizar estudos para identificação, avaliação e verificação 
da atual situação de dispensação de órteses, próteses e meios 
auxiliares de locomoção 

 
 

13 - Objetivo Específico: Ampliar e garantir 
a atenção integral à Saúde Mental / Usuários 
de álcool e outras drogas 

Ações estratégicas Responsáveis 

13.1 - Meta: Implementar a Rede de 
Atenção Psicossocial- Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas 

  
  

 Articulação e apoio às associações de usuários de serviços 
de saúde mental; 

Atenção 
Especializada/ 

Secundária 
 Manter a articulação com as equipes do SAMU para 

atendimento aos pacientes 

 Elaborar parcerias com clinicas de Recuperação a usuários 
de álcool e outras drogas 

   Promover campanhas de conscientização 
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13.5 - Meta: Realização de levantamento 
da situação de 100% dos moradores do 
município em hospitais psiquiátricos 

 Elaborar parcerias com clinicas de Recuperação a usuários 
de álcool e outras drogas 

Atenção 
Especializada/ 
Secundária 

13.9 - Meta: Reduzir o número de 
internações psiquiátricas por transtornos 
decorrentes do uso de álcool e outras 
drogas 

 Elaborar parcerias com clinicas de Recuperação a usuários 
de álcool e outras drogas 

Atenção 
Especializada/ 

Secundária 

13.11 - Meta: Estabelecer parcerias com 
organizações governamentais e não 
governamentais 

Elaborar parcerias com clinicas de Recuperação a usuários de 
álcool e outras drogas 

Atenção 
Especializada/ 

Secundária 

13.16 - Meta: Realizar campanha e 
eventos de conscientização sobre a 
temática 

Promover campanhas de conscientização 
Atenção 

Especializada/ 
Secundária 
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14 - Objetivo Específico: Atenção Integral a 
População Negra 

Ações estratégicas Responsáveis 

14.5 - Meta: Valorizar as práticas 
tradicionais e culturas de promoção à saúde 
das religiões de matriz africana, parteiras e 
benzedeiras  
  

 Valorizar as práticas e culturas de promoção à saúde das 
religiões de matriz africana 

Atenção Básica/ 
Primária 

 Realizar eventos em comemoração o Dia da Consciência 
Negra e Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População 
Negra em parceria com conselhos e entidades afins 

 Valorizar as práticas e culturas de promoção à saúde das 
religiões de matriz africana 

  

 Realizar eventos em comemoração o Dia da Consciência 
Negra e Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População 
Negra em parceria com conselhos e entidades afins 

 
 

15 - Objetivo Específico:  Efetivar a 
assistência de Urgência e Emergência a 
toda população. 

Ações estratégicas Responsáveis 

15.1 - Meta: Qualificar a rede de Atenção às 
Urgências e Emergências  

 Ampliar recursos tecnológicos para cobertura de pacientes 
vítimas de parada cardiorrespiratórias no município. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  

 Qualificar o serviço de urgência e emergência para uso do 
acolhimento com Classificação de Risco em todas as Unidades de 
Pronto Atendimento. 
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 Capacitar as equipes de serviços de urgência e emergência, 

de modo a prover um atendimento adequado, inclusive diagnóstico. 

15.2 - Meta: Reorganizar os serviços de 
Urgência e Emergência  

 Ampliar recursos tecnológicos para cobertura de pacientes 
vítimas de parada cardiorrespiratórias no município. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  

 Qualificar o serviço de urgência e emergência para uso do 
acolhimento com Classificação de Risco em todas as Unidades de 
Pronto Atendimento. 

  
 Capacitar as equipes de serviços de urgência e emergência, 

de modo a prover um atendimento adequado, inclusive diagnóstico. 

15.3 - Meta: Estruturar o Sistema de 
Regulação de Urgência.  

 Ampliar recursos tecnológicos para cobertura de pacientes 
vítimas de parada cardiorrespiratórias no município. 

Atenção Básica/ 
Primária 

  

 Qualificar o serviço de urgência e emergência para uso do 
acolhimento com Classificação de Risco em todas as Unidades de 
Pronto Atendimento. 

  
 Capacitar as equipes de serviços de urgência e emergência, 

de modo a prover um atendimento adequado, inclusive diagnóstico. 
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16 - Objetivo Específico:  Ampliar o acesso 
e melhorar a organização e qualidade da 
Assistência de Médias e Altas 
Complexidades Ambulatorial e Hospitalar 

Ações estratégicas Responsáveis 

16.1 - Meta: Implementar a assistência 
ambulatorial especializada, visando garantir 
a continuidade e a integralidade da atenção 

 Reorganizar a Atenção Ambulatorial com efetivação do 
Complexo Regulador do Sistema de Atenção em consonância com 
o AME (Ambulatório Médico de Especialidades)  

Urgência / 
Emergência 

  

 Desenvolver mecanismos para articular regionalmente a 
Atenção Básica com os demais níveis de complexidade, 
objetivando agilizar o agendamento e o retorno de consultas e 
exames, por meio das centrais de regulação, garantindo a agilidade 
na obtenção dos resultados e retornos necessários. 

Urgência / 
Emergência 

16.4 - Meta: Garantir exames de média e 
alta complexidade de urgência, sem 
referência local e regional. 

 Organizar a rede de atenção de média e alta complexidade 
de acordo com os modelos assistenciais e de organização de 
serviços propostos neste Plano. 

Urgência / 
Emergência 

  
 Identificar se os serviços de média complexidade estão 

oferecendo adequadamente as consultas. 

16.6 - Meta: Garantir o cumprimento da 
oferta de procedimentos hospitalares 
eletivos, Pré-Programadas de média 
complexidade conforme pactuado com a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
  

 Monitorar o cumprimento dos protocolos de alta 
complexidade 

Urgência / 
Emergência 

 Capacitar os profissionais para implementação e avaliação 
de regulação das ações de saúde em todos os níveis de 
complexidade. 

   Reorganizar a Atenção Hospitalar 



 

 

 
 

78 

 

 

  
Investir em reforma e aquisição de equipamentos hospitalares que 
se façam necessários. 

  

 Garantir o modelo de atenção à saúde de acordo com os 
princípios e diretrizes do SUS, baseado nas linhas de cuidado, com 
referência e contra referência e com centrais de regulação, com 
garantia de acesso a leitos hospitalares. 

   Qualificar a atenção hospitalar às urgências neonatais. 

  
Qualificar a atenção hospitalar às urgências obstétricas e avaliar os 
serviços prestados. 

  

 Monitorar a mortalidade e morbidade hospitalar no sistema 
público de saúde. 

 
 
 

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2018 – CONFORME LDO/LOA 

Fonte 01 –               
Tes. Municipal 

Fonte 02 –           
Rec. Estadual 

Fonte 05 –           
Rec. Federal 

TOTAL 

R$ 2.984.500,00 R$ - R$ - R$ - 
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EIXO lI - APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 
 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO: Janeiro a dezembro/2018 
 
 

Objetivo Geral: Fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde por meio da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, 
Vigilância Ambiental (fatores biológicos e não biológicos) e Centro de Controle de Zoonoses, ampliando a capacidade de 
análise da situação de saúde, através de indicadores, direcionando ações efetivas. Desenvolver ações de vigilância e 
promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população, com ênfase na comunicação e educação em saúde. 
 
 
 
 
 
 

1 - Objetivo Específico: Fortalecer a Vigilância Epidemiológica e o controle das 
doenças transmissíveis e não transmissíveis 

Ações estratégicas Responsável 

1.1 - Meta: Atender plenamente a demanda dos programas nacionais de 
imunização do SUS. 

 Implementar 
campanhas de vacinação 
de acordo com o calendário 
do Programa Nacional de 
Imunização (PNI). 

- SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde 
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1.3 - Meta: Acompanhar e qualificar a cobertura vacinal.  Avaliar e monitorar 
as coberturas vacinais com 
ênfase na intervenção nas 
áreas com baixa cobertura 
vacinal. 

- SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde 

1.4 - Meta: Manter elevadas e homogêneas as coberturas vacinais.  Realizar inquéritos 
de coberturas vacinais nas 
áreas de baixa cobertura 
vacinal. 

- SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde 

1.8 - Meta: Reduzir a incidência de dengue.  Realizar ações de 
eliminação de focos e/ou 
criadouros de Aedes 
aegypti e Aedes albopictus 
nos imóveis. 

- SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde 
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1.10 - Meta: Reduzir a morbimortalidade por tuberculose  Garantir o 
fornecimento da medicação 
para o tratamento completo 
e que o fornecimento ao 
paciente 
 Adotar medidas para 

garantir exame de 
baciloscopia para 
tuberculose pulmonar aos 
pacientes com suspeita ou 
sintomas da doença. 

- SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde  

 
 

2 - Objetivo Específico: Promoção, prevenção e controle de zoonoses Ações estratégicas Responsável 

2.1 - Meta: Reduzir incidência de zoonoses 
 Realizar campanha 

de vacinação antirrábica 
em cães e gatos. 

- SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde 

2.4 - Meta: Prevenir e Controlar as Zoonoses, com destaque para a Dengue e outras 
doenças transmitidas por vetores e animais. 

 Atividades 
educativas e feira de 
adoção responsável 

- SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde 
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3 - Objetivo Específico: Implementar ações e medidas em Vigilância Sanitária Ações estratégicas Responsável 

3.2 - Meta: Aprimorar a Vigilância da qualidade da água para consumo humano  Aperfeiçoar as 
ações básicas de VISA. 

- SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde 

3.3 - Meta: Monitorar a qualidade e a segurança dos produtos  Monitorar a 
qualidade de alimentos por 
meio de inspeções 
sanitárias nos 
estabelecimentos que 
fabricam e/ou 
comercializam alimentos. 

- SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde 

3.6 - Meta: Desenvolver ações de comunicação e educação em saúde  Criar espaço de 
divulgação de assuntos de 
vigilância sanitária de 
interesse da coletividade 
(ex.: página do cidadão na 
Internet, televisão, jornais 
etc.) 

 - SESAU 
Departamento de 
Vigilância em Saúde 
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ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2018 – CONFORME LDO/LOA 

Fonte 01 –               
Tes. Municipal 

Fonte 02 –           
Rec. Estadual 

Fonte 05 –           
Rec. Federal 

TOTAL 

R$ 8.396.600,00 R$ 100,00 R$ 1.183.00,00 R$ 9.579.700,00 
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EIXO III – GESTÃO EM SAÚDE - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO: Janeiro a dezembro/2018 
 
 
 
 

OBJETIVO GERAL: Proporcionar o controle do sistema de Atenção à Saúde, com foco nos resultados e com base nos 
indicadores de saúde, efetivando ações de planejamento local, priorizando o modelo de gestão colegiada, tornando a 
gestão administrativa da Secretaria Municipal de Saúde mais eficiente, com definição das linhas de comando e definição 
legal das responsabilidades e deveres. 
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1. Objetivo Específico: Fortalecer a capacidade de gestão do Sistema único de 
Saúde no âmbito municipal mediante condução política, planejamento, organização 
da rede e apoio gerencial aos serviços públicos de saúde. 

 
Ações Estratégicas 

 

Responsável 

1.1. Meta: Elaborar e monitorar os instrumentos de planejamento do SUS:  Plano 
Municipal de Saúde para o quadriênio 2018/21, as Programações Anuais (PAS), 
Relatórios Anuais de Gestão (RAG), Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde (COAP). 

 Acompanhar os 
indicadores de saúde 
propostos nos instrumentos 
de gestão 

- SESAU 
 Planejamento em 
Saúde; 
Vigilância em Saúde; 
Ouvidoria SUS 
- FSPSS 
- HCSS* 

1.2. Meta: Realizar reestruturação organizacional a partir de uma reforma 
administrativa na Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
 
 
 

 Efetuar 
reestruturação 
administrativa, financeira e 
técnica. 

 Redefinir desenho 
macro organizacional do 
SUS municipal. 

- SESAU 
Gestor e equipe técnica 
 
- FSPSS 
 
- HCSS 

1.3. Meta: Desenvolver atividades em âmbito local visando a construção coletiva de 
propostas para resolução de problemas comuns. 

 Participar 
efetivamente no processo 
de planejamento municipal. 

- SESAU 
Gestor e equipe técnica 
- FSPSS 
- HCSS 
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2. Objetivo Específico: Elaborar, monitorar e avaliar a política municipal de 
saúde. 

 
Ações Estratégicas 

 

Responsável 

2.2. Meta: Implementar, acompanhar e rever periodicamente o Plano 
Municipal de Saúde. 

 Monitorar e revisar 
o Plano Municipal de 
Saúde e o Pacto pela 
Vida. 

- SESAU 
Gestor e equipe técnica 
- FSPSS 
- HCSS 

2.4. Meta: Implementar a regulação no SUS. 
 
 
 
 
 

 Capacitar os 
profissionais das centrais 
de regulação e os 
profissionais que atuam 
nas redes básica, 
ambulatorial e hospitalar 
quanto aos protocolos 
assistenciais. 

- SESAU  
Planejamento em 
Saúde 
- FSPSS 
- HCSS 

2.8. Meta: Reorganizar o acesso da população aos serviços de saúde. 
 

 Reorientar os fluxos 
operacionais de regulação. 

- SESAU  
Planejamento em 
Saúde 
- FSPSS 
- HCSS 
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3. Objetivo Específico: Fortalecer a participação da sociedade na gestão do SUS. 
 

Ações Estratégicas 
 

Responsável 

3.1. Meta: Garantir a participação social na gestão do SUS.  Ampliar o debate 
sobre a Política Municipal 
de Saúde. 

- SESAU 
Gestor e equipe técnica 
- FSPSS 
- HCSS 
- COMUS 

 3.2. Meta: Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde. 
 
 
 
 
 

 Elaborar e 
implementar um 
plano/programa de 
capacitação permanente 
dos conselheiros de saúde, 
lideranças comunitárias. 

- SESAU  
Planejamento em 
Saúde 
- FSPSS 
- HCSS 
- COMUS 
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4. Objetivo Específico: Fortalecer os Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

 
Ações Estratégicas 

 

Responsável 

 4.2. Meta: Implantar a Política Educação Permanente de Humanização na rede 
municipal de saúde. 
 
 
 

 Estruturar o Núcleo 
de Educação Permanente 
e Humanização em 
Saúde. 

- SESAU  
Planejamento em 
Saúde 
- FSPSS 
- HCSS 

4.6. Meta: Garantir aporte de recursos financeiros de transferência para o 
pagamento de salários/gratificações em consonância ao art. 6º, § 2º, incisos II e III 
da Portaria GM nº 204/2007. 
 
 

 Monitorar o quadro 
de pessoal da SMS em 
número e perfil para devida 
lotação, visando as metas 
estabelecidas. 

 Estabelecer 
proporcionalidade de 
recursos financeiros de 
transferência a serem 
utilizados no financiamento 
da folha de pagamento dos 
servidores da saúde. 

- SESAU  
Serviços Estratégicos 
em Saúde 
- FSPSS 
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5. Objetivo Específico: Promover ações de educação permanente visando à 
valorização do servidor e melhoria da eficiência e qualidade dos serviços prestados 
ao usuário. 

 
Ações Estratégicas 

 

Responsável 

5.1. Meta: Implantar Núcleo de Educação Permanente e Humanização em Saúde. 
 

 Fomentar o 
desenvolvimento de ações 
educativas compatíveis 
com indicadores 
epidemiológicos e 
ambientais. 

- SESAU  
Planejamento em 
Saúde 
- FSPSS 
- HCSS 

5.5. Meta: Realizar levantamento da necessidade de Educação Permanente junto às 
equipes de saúde. 

 Observar as 
especificidades locais. 

- SESAU  
Planejamento em 
Saúde 
- FSPSS 
- HCSS 
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6. Objetivo Específico: Garantir que a rede de atenção tenha melhores condições 
de trabalho e de conforto aos usuários. Estrutura da Rede de Serviços – Ampliação – 
Manutenção - Adequação 

 
Ações Estratégicas 

 

Responsável 

6.2. Meta: Efetuar a expansão, manutenção e adequação da rede de atenção à 
saúde. 

*Implementar  
a manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos 
médico-hospitalares, 
eletrodomésticos, veículos, 
equipamentos. 
*Garantir a manutenção 
dos estoques de todos os 
materiais de consumo da 
rede municipal de saúde, 
através de atas de registro 
de preços. 

- SESAU  
Serviços Estratégicos 
em Saúde 
- FSPSS 
- HCSS 

6.4. Meta: Adquirir novos veículos para uso nos diversos setores da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

* Implementar  
a manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos 
médico-hospitalares, 
eletrodomésticos, 
veículos, equipamentos. 

- SESAU  
Serviços Estratégicos 
em Saúde 
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7. Objetivo Específico: Garantir suporte logístico para as ações e serviços de saúde 
no âmbito da rede municipal, subdivididos pelas áreas que compõem ou estão 
diretamente relacionadas às responsabilidades financeiras, administrativas e 
operacionais. 

 
Ações Estratégicas 

 
Responsável 

7.2. Meta: Adequar a gestão orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde 
com inscrição no CNPJ. 

*Reavaliar e redimensionar 
os contratos e convênios.  

- SESAU  
Serviços Estratégicos 
em Saúde 
 
 

 

 

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2018 – CONFORME LDO/LOA 

Fonte 01 –               

Tes. Municipal 

Fonte 02 –           

Rec. Estadual 

Fonte 05 –           

Rec. Federal 
TOTAL 

R$ 116.349.660,00 R$ 762.200,00 R$ 17.829.940,00 R$ 134.941.800,00 

 

 


