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ANEXO III
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EIXO I – QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E DA
ATENÇÃO Á SAÚDE NO MUNICÍPIO DE
APARECIDA
O Eixo I, foi completamente pensado para dar maior
organicidade a Rede Municipal de Atenção a Saúde a partir da
Atenção Básica em Saúde, cuja cobertura já é extensa em todo
nosso Município, com propostas de manutenção das boas
práticas já existentes e aprimorando a as estratégias futuras
para consolidação dos objetivos pertinentes a saúde.
A Rede Municipal de Atenção a Saúde está organizada com
suficiência a partir da Atenção Básica, composta por redes
temáticas, respeitando as diretrizes e normas do Sistema Único
de Saúde, bem como, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, respeitando as particularidades territoriais
intermunicipais e a epidemiologia a que se permeia o Plano Municipal de Saúde.
Caracteriza-se ainda, pela formação de relações horizontais organizadas, sistematizadas e reguladas entre Atenção Básica e os demais pontos de atenção
do Sistema Único de Saúde.
Importante refletir que o esforço para aplicação dos objetivos, metas e resultados, deve ser um esforço conjuntos entre gestão, profissionais de Saúde e
Sociedade, ambos os eixos são complementares e transversais, contudo, se completam e potencializam os resultados, definem as aplicações dos recursos
e promovem estratégias para a Saúde do Município de Aparecida.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E DA ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA
1. DIRETRIZ: Aperfeiçoar o acesso e qualidade da Atenção Básica
OBJETIVO: Introduzir processos de qualificação do acesso a Atenção Básica orientada segundo o perfil epidemiológico Municipal
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

1.1

AÇÃO

METAS

Implantação de protocolos
de atendimentos com
avaliação e classificação de
risco

Identificação dos pacientes que
necessitam
de tratamento imediato, de
acordo com o potencial
de risco, agravos à saúde ou
grau de sofrimento.

INDICADORES
Porcentagem de
Unidades
implantadas com
monitoramento dos
processos de
trabalho, cuidados e
condutas, para
produzir uma
resolutividade dos
casos

2018

50%

2019

60%

2020

80%

2021

100%

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

Custeio:
Piso da Atenção Básica
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2. DIRETRIZ: Aperfeiçoar a assistência farmacêutica como parte integrante da Política Municipal de Saúde
OBJETIVO: Fortalecer a assistência farmacêutica no âmbito municipal
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
AÇÃO

2.1

2.2

2.3

METAS

INDICADORES

Elaborar o REMUME

Implantar o REMUME

Utilização da
REMUME na
assistência
farmacêutica
implantada e em
execução no
município

Elaborar a política municipal do
uso racional de medicamentos

Implantar a política
municipal do uso
racional de
medicamentos

Total de
medicamento
dispensados X total
de usuários
atendidos, divido
por 100

50%

60%

70%

80%

Licitação de
medicamentos de
acordo com a
REMUME e as
Ordens Judiciais

sim

sim

sim

sim

Manter os estoques
Respeitar a padronização da
abastecidos conforme
REMUME e os prazos
REMUME, de forma a
determinados nas Ordens Judiciais
não interromper o
de insumos e medicamentos
fornecimento à
população

2018

2019

2020

Elaborar
REMUME
100%

Implantar
REMUME
100%

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Sem custo para
operacionalização

Custeio: Promoção à
Assistência
Farmacêutica,
Insumos Diabetes e
Programa Dose
Certa/Recursos
Próprios
Custeio: Promoção à
Assistência
Farmacêutica,
Insumos Diabetes e
Programa Dose
Certa/Recursos
Próprios
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3. DIRETRIZ: Aperfeiçoar a atenção em Saúde Bucal
OBJETIVO: Promover a reorganização da atenção em saúde bucal
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
AÇÃO
3.1

3.2

3.3

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

Ampliar a cobertura
da assistência

% de cobertura das
equipes de Saúde
Bucal na Atenção
Básica

91%

93%

95%

95%

Estudo
100%

Implantação
na Rede
100%

90%

100%

Elaborar as
Diretrizes da
diretrizes da Política
Política Municipal
Implementar a política Municipal de
Municipal de
de
Atenção à Saúde
Atenção à Saúde bucal com vistas a
Atenção à Saúde
Bucal
elaboradas
epidemiologia local
Bucal
Realizar ciclos de
capacitação e
atualização em saúde
% de profissionais
bucal para os
em saúde bucal
profissionais de
capacitados/ ano
saúde bucal da
Atenção Básica e
Especializada

50%

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

Custeio: Piso da
Atenção Básica,
Sorria São Paulo e
CEO/Recursos
Próprios

100%
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4. DIRETRIZ: Ações de atenção básica de forma ampliada e resolutiva
OBJETIVO: Implantar NASF para apoio das equipes de ESF
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

4.1

AÇÃO

METAS

Implantação da equipe NASF I

Apoio as equipes e
profissionais das equipes
de ESF e nas ações do
processo saúde e doença

INDICADORES

2018

Equipe de NASF
implantada

2019

2020

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Custeio: Piso da
Atenção Básica e
Habilitação de Equipe
NASF/Recursos
Próprios

100%

5. DIRETRIZ: Garantir o melhor acesso da população na AB, com qualidade e resolutividade nas necessidades dessa população.
OBJETIVO: Implantar 01 equipe de saúde da família nos bairros de São Francisco e Santa Rita
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

5.1

AÇÃO

METAS

INDICADORES

Implantação de uma equipe SF nos
bairros de São Francisco e Santa Rita

Atender a população
desses bairros de
acordo com a PNAB

Equipe implantada
e em atendimento
regular

2018

2019

2020

1

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Investimento:
Construção e Reforma
de Unidades e
FMS/Recursos Próprios
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6. DIRETRIZ: Ampliar a promoção e prevenção a saúde da criança e do adolescente de forma integral
OBJETIVO: Aderir ao PSE com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da Rede Pública na Educação Básica
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

6.1

AÇÃO

METAS

Adesão ao PSE, para melhoria da
articulação intersetorial das redes
públicas de saúde e de educação e das
demais redes sociais com promoção a
saúde e educação integral

Realizar ações
educativas de
promoção a saúde
nas escolas públicas

INDICADORES
% das ações do PSE
desenvolvidas

2018

100%

2019

2020

2021

100% 100% 100%

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Custeio: Piso da
Atenção Básica e
Recurso Federal para
adesão ao PSE

7. DIRETRIZ: Qualificação dos serviços de atenção secundaria em saúde
OBJETIVO: Implantar protocolo de normas e rotinas a todos profissionais
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

7.1

AÇÃO

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

Elaboração de protocolo operacional
padrão (POP). Formação profissional
para aplicação do POP.

Qualificar o
atendimento, os
profissionais e
assistência em saúde

Porcentagem de
Unidades de Saúde
com POP
implantado

50%

80%

100% 100%

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Sem custo para
operacionalização
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8. DIRETRIZ: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.
OBJETIVO: Utilizar mecanismos que propiciem a ampliação do acesso a Atenção Básica
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

METAS

INDICADORES

2018

2019

Ações de promoção à saúde, prevenção e Implantar equipe de
Serviço de atenção
tratamento de doenças e reabilitação
Atenção domiciliar e
8.1
domiciliar
prestadas em domicílio, com garantia de reestruturar o serviço
implantado ou
continuidade de cuidados e integrada às
de acordo com o
“Melhor em Casa”
redes.
Ministério de Saúde.

8.2

Rastrear mulheres de
Realização de exames citopatológicos de
25 a 64 anos com
colo uterino na população da faixa etária objetivo de aumentar
prioritária
a detecção precoce do
câncer

Razão de exames
citopatológicos de
colo do útero em
mulheres de 25 a
64 anos, na
população
residente na
mesma faixa
etária/ ano

2020

2021

Investimento/ Custeio:
Apoio Financeiro geral
da Prefeitura e Federal
para adesão ao Melhor
em Casa

100%

0,3

0,35

0,4

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

0,45

Custeio: MAC e FMS
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8.3
Rastrear mulheres de
Realização de exames de mamografia de
50 a 69 anos com
rastreamento na população da faixa
objetivo de aumentar
etária prioritários
a detecção precoce do
câncer de mama

Razão de exames
de mamografia de
rastreamento
realizados em
mulheres de 50 a
69 anos na
população
residente da
mesma faixa
etária/ ano

0,2

0,2

0,25

0,3

Custeio: MAC e FMS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EIXO II - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES PARA
SEGMENTOS ESPECÍFICOS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE
APARECIDA
A elaboração de Políticas de Saúde devem considerar critérios
epidemiológicos que evidenciem a relevância social de uma determinada
área, bem como reconhecer necessidades específicas de raças/etnias, ciclos
de vida e de populações em situação de desigualdade por fatores genéticos ou
por condicionantes de exclusão social, vulnerabilidade física, ou psicossocial.
Para isto, é fundamental um processo de planejamento ascendente e
participativo, que configure as prioridades municipais, permeando as redes
regionalizadas de atenção à saúde e redes temáticas, sendo, portanto,
indissociável do conjunto de objetivos e metas definido no Eixo I –
Qualificação do Acesso à Atenção à Saúde no Município de Aparecida.
Entretanto, os demais eixos do plano também convergem para o alcance dos objetivos e metas propostas na medida em que são transversais e
complementares.
O Eixo II trata de evidenciar um conjunto de diretrizes e objetivos contemplando programas e ações dirigidos a diferentes ciclos de vida e a grupos
populacionais com necessidades distintas e que devem estar contemplados na rede de atenção à Saúde, organizada a partir da atenção básica, segundo
princípios da integralidade e da equidade.
O SUS é tripartite e que os recursos são finitos, portanto, embora cada gestor possa e deva contribuir com políticas próprias de seus governos no sentido
de completar o desenvolvimento de programas e ações dirigidos a grupos populacionais específicos, não se pode abandonar a convergências de ações
estratégicas com vistas à potencialização de resultados e racionalidade na aplicação destes recursos.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EIXO II - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES PARA SEGMENTOS ESPECÍFICOS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE APARECIDA
9. DIRETRIZ: Aprimorar a atenção integral a saúde de todos os segmentos da sociedade
OBJETIVO: Elaborar, implementar, aperfeiçoar a Política Municipal de Atenção Integral à Saúde
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO
METAS
INDICADORES
Realizar Oficinas
Seguir protocolo
Porcentagem de Unidades
para implementar
municipal da linha de
que trabalham a Linha de
9.1 Protocolo municipal
cuidados a pessoa
Cuidado da Pessoa com
de cuidados a pessoa portadora de deficiência,
deficiência e mantém
portadora de
baseado nas orientações
cadastro atualizado
deficiência
do MS
Realizar Oficinas
para implementar
9.2 Protocolo municipal
de cuidados a saúde
da população LGBTS

Seguir protocolo
municipal da linha de
cuidados da população
LGBTS, baseado nas
orientações do MS

Porcentagem de Unidades
que trabalham a linha de
cuidado (LGBTS).

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS Descrição
na LDO

2018

2019

2020

2021

50%

80%

90%

100%

Custeio: PAB, PMAQ, Saúde da
Família e MAC

50%

80%

90%

100%

Custeio: PAB, PMAQ, Saúde da
Família e MAC
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Seguir protocolo linhas
Monitorar e
de cuidado relacionadas
aprimorar as linhas
à saúde da Gestante,
de cuidado
9.4
Parto e Puerpério do MS,
relacionadas a saúde
para manter zerado o
da Gestantes, Parto e
número de óbitos
Puerpério
maternos

Número de óbitos
maternos / ano/
residência

50%

80%

Número de óbitos
prematuros (de 30 a 69
anos) pelo conjunto das 4
principais DCNT (doenças
do aparelho circulatório,
neoplasias, doenças
respiratórias crônicas e
diabetes mellitus).

50%

80%

Monitorar e
Seguir protocolo da
Número das internações
9.6 aprimorar a linha de
Linha de Cuidados a
em pessoas acima de 65
Cuidados a Pessoa Pessoa Idosa do MS, para anos por causas sensíveis a
Idosa
redução das internações
atenção básica

50%

80%

Seguir protocolo da linha Número de internações de
de cuidados a saúde do
homens por doenças de
homem do MS, para
base, sensíveis de atenção
redução das internações
básica

50%

80%

9.5

Monitorar e
Seguir protocolo da
aprimorar a Linha de
Linha de Cuidado de
Cuidado de Doenças
Doenças Crônicas não
Crônicas não
Transmissíveis do MS,
Transmissíveis
para redução dos óbitos

Implantar a linha de
9.7 cuidados da saúde do
Homem

90%

90%

90%

90%

100%

Custeio: PAB, PMAQ, Saúde da
Família, Rede Cegonha e MAC

100%

Custeio: PAB, PMAQ, Saúde da
Família e MAC

100%

Custeio: PAB, PMAQ, Saúde da
Família e MAC

100%

Custeio: PAB, PMAQ, Saúde da
Família e MAC
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Monitorar e
Seguir protocolo da linha
aprimorar
a
linha
de
de cuidados a saúde da
9.8
cuidados da saúde da
Mulher do MS, para
Mulher
redução das internações

Número de óbitos de
mulheres em idade fértil
(10 a 49 anos)

50%

80%

90%

100%

Custeio: PAB, PMAQ, Saúde da
Família e MAC

Seguir protocolo de
Elaborar plano de
planejamento familiar
Proporção de gravidez na
9.9 ação para prevenção para reduzir a proporção
adolescia entre as faixas
da gravidez na
de gravidez na
etária 10 a 19 anos/ ano
adolescência
adolescência (10 a 19
anos)

11,52

11,5

11,0

10,5

Custeio: PAB, PMAQ, Saúde da
Família, VISA e MAC

10. DIRETRIZ: Implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
OBJETIVO: Implantar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) para pessoas com deficiência no CEMOF
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

10.1

AÇÃO

METAS

INDICADORES

Realizar oficinas com
os fisioterapeutas
para construção de
projeto terapêutico;

Implantar o Projeto
Terapêutico Singular
na Unidade de
Fisioterapia

Profissionais
capacitados e
Projeto
implantado;

2018

2019

2020

100%

2021

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

Custeio: FMS, MAC e Apoio
Financeiro Geral da Prefeitura
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11. DIRETRIZ: Fortalecimento do vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na co-responsabilidade
OBJETIVO: Estimular o autocuidado
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

METAS
INDICADORES 2018
Implantar grupos na
Estimular a construção de
própria Unidade de
planos de cuidados para
11.1
Fisioterapia e nas ESF % de Unidades
prevenção, promoção e
de Projetos
com Projeto
recuperação da saúde das
educacionais de
implantado
pessoas com condições
continuidade do
crônicas
tratamento em casa.

2019

2020

2021

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

50%

100%

Custeio:
Piso da Atenção Básica
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EIXO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE APARECIDA
O SUS é uma conquista do movimento social e da reforma sanitária em particular,
consolidado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196 estabelece que “A Saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e do acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A condição para a garantia da saúde definida no texto constitucional passa pela
implementação das políticas no campo da vigilância em saúde, entre outras ações e
políticas. A vigilância em saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta,
consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos
relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de saúde publica,
incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da
saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de
riscos, agravos e doenças. Envolve ações voltadas para a saúde coletiva, com
intervenções individuais ou em grupo, prestadas por profissionais de saúde alocados em serviços de atenção básica, em serviços de média e alta
complexidade, em nível ambulatorial, hospitalar e epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador; tem por objetivo a observação e análise
permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde
de populações.
No Município de Aparecida a Vigilância em saúde é de competências compartilhadas entre Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de
Saúde, ainda que, devido à multicausalidades e aos diversos fatores envolvidos nesta área, outras instituições possam estar envolvidas nas abordagens
de ações relativas à vigilância em Saúde.
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EIXO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE APARECIDA
12. DIRETRIZ: Aprimoramento do Serviço de Vigilância em Saúde
OBJETIVO: Possibilitar o acompanhamento da ampliação da cobertura da Ficha de Notificação / Investigação de Violência Doméstica, Sexual
e/ou outras violências para atender à legislação e garantir a atenção e proteção às pessoas em situação de risco; permitindo melhor
conhecimento da magnitude deste grave problema de saúde pública, que são as violências doméstica, sexual e outras violências.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

12.1

12.2

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

% de unidades de saúde
Monitorar a ocorrência de
com serviço de
violências notificadas da Ficha
Custeio: Piso da Atenção
notificação de violência
de Notificação / Investigação
100% 100% 100% 100% Básica e Vigilância em
doméstica, sexual e
de Violência Doméstica,
Saúde
Ampliar o número de
outras violências
Sexual e outras violências.
unidades de saúde com
implantado.
serviço de notificação
contínua da violência
Capacitar anualmente
doméstica, sexual e
profissionais de saúde sobre a
outras violências.
temática da Violência e a
Porcentagem de
Custeio: Piso da Atenção
notificação com a Ficha de
profissionais de saúde
50%
80%
100% 100% Básica e Vigilância em
Notificação / Investigação de
treinados anualmente
Saúde
Violência Doméstica, Sexual e
outras violências.
13. DIRETRIZ: Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e
populações de maior vulnerabilidade.
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OBJETIVO: Expressar a qualidade do pré-natal
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

13.1

13.2

13.3

13.4

AÇÃO
Aumentar a cobertura de
testagem, com a adoção do
teste rápido para sífilis no
pré-natal.
Monitorar a notificação dos
casos de sífilis em gestantes
com base nas estimativas de
casos esperados
Capacitar os profissionais de
saúde para Protocolos de Pré
Natal do MS e a vigilância dos
óbitos maternos, infantis e
fetais.
Capacitar pessoal no Curso
Básico de Vigilância
Epidemiológica de
Transmissão Vertical do HIV e
Sífilis

METAS
Realizar 02 testes
de sífilis em todas
as gestantes
usuárias do SUS

INDICADORES
Número de testes rápidos de
sífilis em gestantes / Número de
gestantes em Pré-Natal na Rede
x 100 (dividido por 2)

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

2018

2019

2020

2021

50%

80%

90%

100%

Custeio: PAB e
incentivos para
Testes Rápidos

Reduzir o número
de casos
notificados no ano
anterior.

Número de casos novos de sífilis
congênita em menores de um
ano de idade.

2

2

1

0

Custeio: Vigilância
em Saúde

Manter os
profissionais
atualizados

Porcentagem de profissionais da
Rede Assistencial capacitados

80%

90%

100%

100%

Custeio: Vigilância
em Saúde e PAB

Manter os
profissionais
atualizados

Porcentagem de profissionais
capacitados

80%

90%

100%

100%

Custeio: Vigilância
em Saúde

14. DIRETRIZ: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.
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OBJETIVO: Fortalecer as ações de vigilância em saúde

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

14.1

AÇÃO
Realização de Oficina de
Educação permanente
garantindo o fortalecimento
das ações de vigilância em
Saúde.

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

Manter os
profissionais
atualizados

Número de Oficinas de
Vigilância em Saúde
realizadas anualmente

1

1

1

1

2

2

2

2

Realizar busca ativa de
sintomáticos respiratórios
14.2

14.3

14.4

Encerrar os casos novos de
tuberculose registrados no
Sistema de Informação TBWEB.
Realizar tratamento
diretamente observado dos
casos novos pulmonares
bacilíferos.

Aumentar a
proporção de cura
de casos novos de
tuberculose
pulmonar bacilífera.

Número de ações de
busca ativa de casos
novos de tuberculose
pulmonar bacilífera nas
Unidades de Saúde/
ano

Relatório dos casos
encerrados

90%

90%

95%

95%

Proporção de cura de
casos novos de
tuberculose pulmonar
bacilífera

90%

90%

90%

90%

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

Custeio: Vigilância em
Saúde

Custeio: Vigilância em
Saúde, PAB, PMAQ, FMS
e Apoio Financeiro
Geral da Prefeitura
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Realizar o diagnostico anti
HIV priorizando o teste
rápido.

Proporção de exame
Garantir a realização
anti-HIV realizados
de exames anti-HIV
entre os casos novos de
nos casos novos de
tuberculose.
tuberculose.

Alimentar o SIM nos registros Manter pelo menos
de óbito de forma regular e
90% de registros de
constante durante todo o ano, óbitos alimentados
com causa base.
no SIM até 60 dias
do mês de
ocorrência
Alimentar o Sistema de
100% de registros
registro de óbitos de mulheres
de óbitos de
em idade fértil (10 a 49 anos) mulheres em idade
fértil investigados
até 60 dias do mês
de ocorrência
Implantar o Comitê de
Investigação da Mortalidade
Manter o Comite
no Município.
atuante

% de registros de
óbitos alimentados no
SIM até 60 dias do final
do mês de ocorrência,
com causa base
definida.

Controle dos
nascidos vivos no
Sinasc até 60 dias do
final do mês de
ocorrência.

Alimentar o Sinasc nos
registros de nascimento de
forma regular e constante
durante todo o ano.

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

% de óbitos de
mulheres em idade
fértil (10 a 49 anos)
investigados

70%

80%

90%

90%

Comitê implantado e
em atuação
comprovada

sim

sim

sim

sim

% de registros de
nascidos vivos
alimentados no Sinasc
até 60 dias do final do
mês de ocorrência.

100%

100%

100%

100%

Custeio: Vigilância em
Saúde, PAB e PMAQ

Custeio: Vigilância em
Saúde, FMS e Apoio
Financeiro Geral da
Prefeitura

Custeio: Vigilância em
Saúde
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Encerrar oportunamente as
investigações das notificações
dos agravos compulsórios
14.10
imediatos registrados no
Sistema de Informação de
Agravos de Notificação
(Sinan).

14.11

Monitorar no SINAN as
notificações das doenças ou
agravos relacionados ao
trabalho das unidades de
saúde da sua área de
abrangência

Encerrar 90% ou
mais das doenças
compulsórias
imediatas
registradas no
Sinan, em até 60
dias.

Proporção de casos de
doenças de notificação
compulsória imediata
(DNCI) encerradas em
até 60 dias

90%

90%

90%

90%

Registro regular das
notificações dos Casos
de doenças agravos
relacionados ao
trabalho

sim

sim

sim

sim

Realizar a inspeção em
Ampliar o número
ambientes e processos de
de casos de doenças
14.12 trabalho nos estabelecimentos
ou agravos
% de Estabelecimentos
sujeitos a Vigilância da Saúde
relacionados ao
do Trabalhador e registrar em trabalho notificados. inspecionados no ano
sistema

14.13

Capacitar profissionais de
saúde para diagnóstico e
notificação de agravos
relacionados ao trabalho e
Saúde do Trabalhador

% de profissionais da
Rede de Assistencial
capacitados

50%

70%

80%

80%

80%

80%

90%

90%

Custeio: Vigilância em
Saúde

Custeio: Vigilância em
Saúde, FMS e Apoio
Financeiro Geral da
Prefeitura
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Permitir conhecer as
Preencher o campo
ocupações que apresentam
“ocupação” em, pelo
maiores incidências de
menos, 90% das
agravos e doenças
notificações de
14.14 relacionados ao trabalho, para
agravos
e doenças
definir ações de promoção,
relacionados ao
prevenção e vigilância.
trabalho.

% de preenchimento
do campo “ocupação”
nas notificações de
agravos e doenças
relacionados ao
trabalho.

100%

100%

100%

100%

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

0

0

0

0

Reduzir a incidência
Realizar ações de profilaxia da de aids em menores
de 5 anos.
transmissão vertical do HIV
em gestantes, parturientes e
14.16
em crianças expostas, de
acordo com as normativas
vigentes.

% de profilaxia
realizada em
parturientes e crianças
expostas

100%

Tratar os casos novos
Aumentar a
diagnosticados de hanseníase,
proporção
de cura
14.17
conforme protocolo
estabelecido pelo Ministério nas coortes de casos
novos de
da Saúde
hanseníase.

Proporção de cura dos
casos novos de
hanseníase
diagnosticados nos
anos das coortes.

Realizar a testagem para o
HIV no pré-natal e no parto,
de acordo com as normativas
14.15
vigentes.
Notificar gestantes infectadas
pelo HIV e crianças expostas.

Custeio: Vigilância em
Saúde

Custeio: Vigilância em
Saúde, HIV/ AIDS,
Assistência
Farmacêutica e Apoio
Financeiro Geral da
Prefeitura
100%

100%

100%

Sem custo para
operacionalização
100%

100%

100%

100%
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Atualizar os dados do boletim
de acompanhamento de
14.18
hanseníase no Sistema de
Notificação (Sinan).

14.19

14.20

Examinar os contatos
intradomiciliares de casos
novos de hanseníase, dentre
os registrados.
Realizar vinculações das
transferências
intramunicipais dos casos de
hanseníase.

Garantir exames em
pelo menos 80% dos
% de contatos
contatos
intradomiciliares de
intradomiciliares de
casos novos de
casos novos de
hanseníase examinados
hanseníase

Realizar vacinação antirrábica
na população canina durante a
Garantir a vacinação
14.21
campanha.
antirrábica dos cães % de cães vacinados na
na campanha. (>= campanha de vacinação
80%)
antirrábica canina
Realizar busca ativa de
Realizar busca ativa
tracoma em população de
de casos de tracoma
14.22 escolares do 1º ao 5º ano do
na população de
% de escolares
ensino fundamental de
escolares da rede
examinados para o
escolas públicas, por meio de pública do 1º ao 5º
tracoma no município
inquéritos escolares.
ano do ensino
fundamental no
município.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
Custeio: Vigilância em
Saúde

100%

100%

100%

100%

70%

80%

85%

90%

Custeio: Vigilância em
Saúde, FMS e Apoio
Financeiro Geral da
Prefeitura

70%

80%

90%

90%

Custeio: PAB, PMAQ,
PSE e Vigilância em
Saúde
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14.23

Investigar óbitos suspeitos ou
confirmados de dengue.

14.24

Atender os pacientes de
dengue, preferencialmente,
pela rede de atenção básica,
conforme recomendação do
Ministério da Saúde.

Redução dos óbitos
por dengue

Realizar visitas domiciliares
para eliminação de criadouros
de Aedes aegypti,conforme
14.25
estabelecido nas diretrizes
nacionais de controle das
arboviroses urbanas. Manter
dados do número de imóveis
existentes atualizados no
programa SISAWEB
Realizar 3 levantamentos de Realizar pelo menos,
14.26
índice rápido para Aedes
4 ciclos de visitas
aegypti (LIRAa).
domiciliares em
80% dos domicílios
em cada ciclo.
Desenvolver estratégias para
redução de pendências
ocasionadas por visitas não
realizadas devido o fato do
14.27
imóvel estar fechado ou de
recusa do morador à entrada
do ACE.

Número absoluto de
óbitos por dengue.

0

0

0

0

Custeio: Vigilância em
Saúde

Rede de atenção básica
estruturada para
atendimento aos
pacientes

sim

sim

sim

sim

Custeio: PAB e
Vigilância em Saúde

Número de ciclos de
visitas domiciliares
para controle da
dengue que atingiram
80% das casas.

4

4

4

4

Custeio: PAB, Vigilância
em Saúde e Combate às
Endemias

Número de
levantamentos/ ano

3

3

3

3

Custeio: PAB, Vigilância
em Saúde e Combate às
Endemias

Plano de Ações de
Combate à dengue no
ano referência

sim

sim

sim

sim

Custeio: PAB, Vigilância
em Saúde e Combate às
Endemias
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Encerrar 80% ou
mais das doenças
Proporção de casos de
Permitir avaliar e monitorar a
compulsórias
doenças de notificação
capacidade de resolução das
imediatas
compulsórias imediatas
14.28
investigações de casos
registradas no
(DNCI) encerradas em
registrados e a atualização do
Sinan, em até 60
até 60 dias após
Sinan
dias a partir da data
notificação.
de notificação.

80%

90%

90%

100%

Custeio: Vigilância em
Saúde

15. DIRETRIZ: Qualificação e Humanização nas Salas de Vacina
OBJETIVO: Reduzir vacinas em atraso; atingindo uma cobertura Vacinal de 85%
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

15.1

15.2

AÇÃO
Ampliar para 9 salas de vacina
cadastradas ESFs, incluindo
(Itaguaçu e Santa Terezinha)

Realizar treinamentos e
sensibilização dos profissionais
de saúde, para que haja uma
busca ativa e captação dessas
faixas etárias acima de cinco
anos de idade.

METAS
INDICADORES
Numero de salas de
vacina abertas,
com profissionais
Número de salas de Vacina
treinados e
atualizados no
SIPNI
Atingirmos uma
cobertura vacinal
de 85% nas faixas
etárias

% de adolescentes, adultos
e idosos.

2018

2019

2020

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

7

9

9

9

Investimento/
Custeio: Construção e
Reforma de Unidades,
Vigilância em Saúde e
Estruturação da Rede

80%

80%

85%

85%

Custeio: Vigilância em
Saúde e PAB
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15.3

15.4

15.5

Vacinar a população alvo
conforme o esquema vacinal e as
normas estabelecidas pelo
Programa Nacional de
Imunização
(PNI/SVSA/Ministério da Saúde)
para cada vacina

Alcançar, em pelo
menos 90% as
coberturas
adequadas do
Calendário Básico
de Vacinação da
Criança.

% de vacinas do
Calendário Básico de
Vacinação da Criança com
coberturas vacinais
alcançadas.

75%

80%

85%

90%

Custeio: Vigilância em
Saúde e PAB

Nº de relatórios entregues
à SMS e ao COMUS

12

12

12

12

Custeio: Vigilância em
Saúde

Porcentagem de Sala com
SI-PNI implantadas

80%

100%

100%

100%

Custeio: Vigilância em
Saúde e PAB

Monitorar o avanço mensal das
coberturas de cada vacina.

Implementar o sistema de
informação nominal e por
procedência referente à
vacinação (SI-PNI), nas salas de
vacinas.
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EIXO IV - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA
A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida é responsável pela formulação e
coordenação da Política Municipal de Saúde, norteada pelos princípios doutrinários do
SUS de Universalidade, Equidade e Integralidade, bem como de seus princípios
organizativos de regionalização, hierarquização, resolubilidade, descentralização,
participação social e complementaridade do setor privado.
Ao Gestor Municipal compete a coordenação do SUS no âmbito Municipal e Regional,
devendo desenvolver processos de planejamento ascendente e participativo com base
nas necessidades de saúde, ações de contratação de serviços, auditoria, monitoramento e
avaliação de serviços, do sistema de saúde e regulação compartilhada.
O gestor Municipal deve ainda estimular mecanismos de gestão solidária e cooperada, por compromissos assumidos nas diversas comissões e grupos de
trabalhos intersetoriais.
É necessário aprimorar o processo de planejamento Municipal, com definição de prioridades e melhor articulação da rede de atenção à saúde, bem como
fortalecer os departamentos municipais de atenção primária e secundária a saúde. Além de mecanismos de monitoramento, avaliação, comunicação e
regulação que requerem aperfeiçoamento e contribuição para melhoria das condições de saúde da população do município, por meio da estruturação de
serviços segundo o modelo de redes de saúde para ampliar o acesso, a qualidade e a integralidade dos serviços, na construção de novos equipamentos,
estudos, e propostas para o fortalecimento da gestão municipal, capacitando e qualificando principalmente as áreas de gestão e da atenção básica.
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EIXO IV - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA
16. DIRETRIZ: Aperfeiçoar a atenção à saúde com qualidade e equidade
OBJETIVO: Aprimorar o controle e a avaliação dos contratos de gestão, convênios e dos contratos/programas
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO
Contratar serviços terceirizados de
Apoio Técnico e de Gestão em Saúde,
16.1 para complemento à Rede de Atenção
Básica, Especializada e Atendimentos
de Urgência/ Emergência

16.2

Avaliar quadrimestralmente os
contratos de gestão, convênios,
contratos e programas da Secretaria
Municipal de Saúde

METAS

INDICADORES

Ampliar o acesso da
Pleno funcionamento das
população residente à
Unidades de Atenção
serviços de Atenção
Básica, Centros de
Básica de qualidade e
Especialidades e Pronto
referências de
Atendimento
especialidades médicas
100 % das unidades da
administração direta
da pasta saúde nos
contratos de gestão,
convênios, contratos e
programas.

Numero de avaliações
de contratos de gestão,
convênios, projetos e
programas

2018

2019

2020

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

sim

sim

sim

sim

Custeio: FMS, Apoio
Financeiro Geral da
Prefeitura, PAB, MAC
e CEO

3

3

3

3

Sem custo para
operacionalização
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17. DIRETRIZ: Fortalecimento da Gestão Municipal de Saúde
OBJETIVO: Elaborar e monitorar os instrumentos de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde: Plano Municipal de Saúde para o
Quadriênio 2018-2021; PAS - Programação Anual de Saúde e RAG - Relatório Anuais de Gestão.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

17.1

Elaborar a
Programação Anual de
Saúde no período de
2018 a 2021

Programação Anual de
Saúde elaborada

1

1

1

1

Sem custo para
operacionalização

17.2

Elaborar o Relatório
Anual de Gestão no
período de 2018 a
2021

Relatório Anual de Saúde
elaborado

1

1

1

1

Sem custo para
operacionalização

Realizar Anualmente a
Pactuação Municipal
das Metas das
Diretrizes do Plano
Municipal de Saúde no
período de 2018 a
2021

Pactuação Municipal
realizada no Quadriênio

1

1

1

1

Sem custo para
operacionalização

Monitoramento das ações da
Secretaria Municipal de Saúde
17.3
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Construir 02 Unidades
Básica de
Saúde/Estratégia de
Saúde da Família Itaguaçu e Santa
Rita/São Francisco

17.4

17.5

17.6

17.7

Qualificar e/ ou Ampliar a estrutura
dos serviços da Secretaria Municipal
de Saúde

Numero de UBS/ESF
Construídos

Conclusão de 01
Unidade Básica de
Saúde/Estratégia de
Saúde da Família - Vila
Mariana

Numero de UBS/ESF
Concluída

Reforma e Ampliação
de 02 Unidades Básica
de Saúde/Estratégia de
Saúde da Família - São
Sebastião e Santa Luzia

Numero de UBS/ESF
reformada ou ampliada

Troca, conservação e
manutenção dos
equipamentos e
mobiliários da
Unidades e Setores de
Saúde da Rede
Municipal

Compra ou conserto de
equipamentos e
mobiliários para
estruturar a Rede
Municipal de Saúde

1

1

100%

sim

sim

1

1

sim

sim

Investimento:
Construção e
Reforma de
Unidades, FMS e
Apoio Financeiro
Geral da Prefeitura
Investimento:
Construção e
Reforma de
Unidades, FMS e
Apoio Financeiro
Geral da Prefeitura
Investimento:
Construção e
Reforma de
Unidades,
Estruturação da
Rede, FMS e Apoio
Financeiro Geral da
Prefeitura
Investimento:
Construção e
Reforma de
Unidades, FMS, Quali
Mais, Quali UBS PA e
Apoio Financeiro
Geral da Prefeitura
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18. DIRETRIZ: Aprimorar o Sistema Municipal de Tecnologia de Informação de Saúde
OBJETIVO: Aprimorar a Infraestrutura de tecnologia da Informação e comunicação (TIC)
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

18.1

18.2

AÇÃO

METAS

INDICADORES

Reorganizar a infraestrutura
tecnológica da Secretaria Municipal
de Saúde

100% dos
equipamentos
tecnologicamente
atualizados (novos,
seminovos ou com
menos de 05 anos de
uso)

Índice de atualização
tecnológica - Hardware

Implantar sistema informatizado de
Gestão em Saúde que atenda às
normas do Ministério da Saúde

Todas as Unidades de
Saúde sob gestão
municipal utilizando
sistema informatizado
com prontuário
eletrônico e compatível
com os sistemas
oficiais do Ministério
da Saúde

Porcentagem de
Unidades com sistema
implantado e em
utilização

2018

2019

80%

50%

2020

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

100%

Investimento: FMS,
Estruturação da Rede
de Serviços e Apoio
Financeiro Geral da
Prefeitura
*Emenda Parlamentar

100%

Investimento: FMS,
Apoio Financeiro
Geral da Prefeitura,
Bloco de Investimento
e FPM
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19. DIRETRIZ: Aperfeiçoar os mecanismos de avaliação e monitoramento do SUS na Secretaria Municipal de Saúde
OBJETIVO: Elaborar e acompanhar o rol de indicadores de saúde e de gestão do SUS na Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

19.1

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

Monitorar e Avaliar
semestralmente um rol
de indicadores
selecionado no plano
de ações e metas da
Secretaria Municipal
de Saúde e do
SISPACTO 2018

Rol de indicadores
monitorados
semestralmente

sim

sim

sim

sim

Sem custo para
operacionalização

sim

sim

sim

sim

Sem custo para
operacionalização

Aperfeiçoar, Elaborar , Avaliar e
Publicar os indicadores de Saúde no
Municipio de Aparecida, bem com da Aprimorar a analise e a
Secretaria Municipal de Saúde
divulgação em mídias
diferentes dos Boletins
19.2
eletrônicos,
documentos e
Documentos Publicados
referências técnicas e
analises e conclusão da
Secretaria Municipal
de Saúde de Aparecida
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20. DIRETRIZ: Disseminar e Qualificar a Política de Humanização do SUS no Município de Aparecida
OBJETIVO: Promover processos educativos de apoio em humanização por meio de encontros mensais para gestores e trabalhadores da Secretaria
Municipal de Saúde de Aparecida a partir das diretrizes e dispositivos da Política Nacional e Estadual de Humanização
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

Realizar encontros semestrais para
consolidação da Política Nacional e
Estadual de Humanização do SUS

Realizar encontros e
oficinas semestrais
para promoção de
processos educativos e
de apoio em
humanização
totalizando 02
encontros e oficinas

Número de encontros e
oficinas realizadas

1

2

2

2

Custeio: PMAQ, PAB e
FMS

Fortalecer e integrar mecanismo de
utilização da voz do usuário como
ferramenta de gestão e forma de
participação e controle social

Unidades de Saúde
com utilização do
sistema pesquisa de
satisfação de acordo
com a meta
estabelecida pela
Secretaria Municipal
de Saúde

Número de Unidades de
Saúde/Número de
Unidades de Saúde da
SMS que utilizam o
sistema pesquisa de
satisfação de acordo com
a meta estabelecida pela
Secretaria Municipal de
Saúde

50%

60%

80%

100%

Custeio: PMAQ, PAB e
FMS

20.1

20.2

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

21. DIRETRIZ: Aprimorar e ampliar a estrutura permanente do Transporte Sanitário no Município de Aparecida
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OBJETIVO: Ampliar e reestruturar o serviço de Transporte Sanitário do Município de Aparecida
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

21.1
Ampliar e reestruturar a frota
municipal de veículos para o ideal
atendimento do transporte sanitário
conforme referências técnicas do
Ministério da Saúde
21.2

21.3

Ofertar transporte sanitário para
pacientes em tratamento fora do
domicilio

METAS

INDICADORES

Adquirir 04 Vans e 01
Micro Ônibus para
atender a demanda
referenciada sob
pactuação regional

Numero de automóveis
adquiridos

Implantar em 100%
dos Automóveis da
Frota Municipal do
Transporte Sanitário Manutenção
preventiva e corretiva

Contratação de empresa
para manutenção
100% 100% 100% 100%
corretiva e preventiva

Ampliar a oferta de
transporte sanitário
para pacientes em
tratamento fora do
domicilio

Número de pacientes
transportados para
outros municípios de
referência para
atendimento regional

2018

30%

2019

50%

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

2020

2021

70%

Investimento:
Aquisição de Unidade
100%
Móvel e *Emenda
Parlamentar

13.500 14.000 14.500 15.000

Custeio: FMS e Apoio
Financeiro Geral da
Prefeitura

Custeio: FMS e Apoio
Financeiro Geral da
Prefeitura
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21.4

Manter serviço de transporte
sanitário de suporte avançado
(Ambulância UTI) para remoção de
pacientes na urgência

Ofertar Suporte de
ambulância UTI para
com necessidades de
remoção na urgência,
com suporte avançado
à vida

Contratação de empresa
para ofertar serviço e/
ou escala dos
profissionais na escala
de retaguarda da
ambulância UTI

sim

sim

sim

sim

Custeio: FMS , FPM e
Apoio Financeiro
Geral da Prefeitura

22. DIRETRIZ: Melhorar a qualidade do atendimento contratando mão de obra qualificada
OBJETIVO: Melhoria no atendimento
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

22.1

METAS

Contratação de equipe
multiprofissional para Minimizar o tempo de
compor a Recepção,
espera do usuário e
Central de
estabelecer fluxos,
Agendamentos e Unidade cumprir protocolo.
de Avaliação e Controle.

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

% de profissionais que
compõem a equipe da CV –
UAC
(Enfermeiro, Técnico de
enfermagem, Recepcionista e
Aux de Escritório)

70%

90%

100%

100%

Custeio: FMS
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23. DIRETRIZ: Aquisição de equipamentos funcional e permanente para Unidade de Fisioterapia
OBJETIVO: Adquirir equipamentos modernos
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

23.1

METAS
Melhorar os
Equipar unidade com
atendimentos
equipamentos
fisioterapêuticos, e
atualizados.
resultados otimizados do
tratamento.

INDICADORES

Número de atendimentos

2018

2019

2020

2021

10.600 10.800 11.000 11.200

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Investimento: MAC, FMS e
*Emenda Parlamentar

24. DIRETRIZ: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das
necessidades de saúde da atenção especializada.
OBJETIVO: Ampliar e melhorar o acesso da população a serviços de atenção especializada com aquisição de um transporte.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

24.1

AÇÃO
METAS
Adquirir um transporte
Disponibilizar um carro
adequado para locomoção
adaptado e seguro com
de pacientes com deficiência motorista capacitado para
ou/e com mobilidade
o deslocamento desses
reduzida.
pacientes

INDICADORES
Aumentar numero de
atendimentos e
conforto ao usuário.

2018

2019

1

2020

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Investimento: Aquisição de
Unidade Móvel
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25. DIRETRIZ: Ampliar o acesso e aprimorar a acessibilidade ao centro de especialidades odontológicas
OBJETIVO: Regular a acessibilidade ao Centro de especialidades odontológicas, aprimoramento da Assistência em Saúde bucal no Centro de
Especialidades Odontológicas, readequar o Serviço de Próteses Dentárias na Atenção Básica e realizar a manutenção dos serviços.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

25.1

25.2

AÇÃO
METAS
INDICADORES
2018 2019
Conserto e manutenção
permanente do
elevador de
acessibilidade à
Permitir acessibilidade dos
usuários portadores de
usuários portadores de
deficiência . Construção deficiência no Centro de
Obras realizadas
100% 100%
de rampa de acesso
especialidades
identificada no centro
odontológicas
de especialidades
odontológicas. Pintura
de faixa de pedestres
Contratação de RH para
o adequado
funcionamento do
Aumentar a cobertura dos Número de procedimentos
Centro de
procedimentos
realizados nas
Especialidades
odontológicos no centro de especialidades Endodontia, 100% 100%
Odontológicas - Tipo I
especialidades
Periodontia, Cirurgianas especialidades
odontológicas
Buco-Maxilo Facial.
Endodontia,
Periodontia, CirurgiaBuco-Maxilo Facial.

2020

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

100%

100%

Custeio: Construção e
Reforma de UBS, FMS e
Apoio financeiro geral da
Prefeitura

100%

100%

Custeio: CEO, Sorria São
Paulo e FMS
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25.3

25.4

Realizar implantação de
Implantação de um
próteses totais, superiores,
novo serviço de
inferiores, parciais
próteses dentária que
removíveis superiores e
atende as necessidades
inferiores, parciais
da referencia em
provisórias superiores e
atenção básica de saúde inferiores, e unitárias em
bucal
usuários da atenção em
saúde bucal

Atendimento a demanda
reprimida de próteses no
município

70%

80%

90%

100%

Custeio: CEO, Sorria São
Paulo e FMS

Contratação de
empresa especializada
em manutenção e
conserto de
equipamentos
odontológicos

Contrato com empresa de
manutenção em vigor e
Serviço funcionando de
modo contínuo e
ininterrupto

sim

sim

sim

sim

Custeio: FMS

Evitar cancelamento de
atendimentos pela
ausência ou mau
funcionamento de
equipamentos danificados
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26. DIRETRIZ: Melhoria De Atendimento e Assistência da rede municipal de urgência e emergência
OBJETIVO: Adequar a base do SAMU para que melhore a qualidade do serviço e assistência

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

Readequação de RH
para o SAMU

Melhorar a qualidade do
serviço com a aquisição
de quinto elemento de
enfermagem, quinto
elemento condutor e
auxiliar administrativo.

Equipe completa nas escalas
de atendimento

80%

90%

100% 100%

Manter empresa
contratada para
manutenção
preventiva e corretiva
da viatura

Não deixar o serviço
parar por causa de
manutenção

Contrato com empresa de
manutenção em vigor e
Serviço funcionando de modo
contínuo e ininterrupto

sim

sim

26.1

26.2

sim

2021

sim

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

Custeio: SAMU e FMS

Custeio: FMS e Apoio
financeiro geral da
Prefeitura
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27. DIRETRIZ: Aprimoramento das ações de regulação interna e externa
OBJETIVO: Qualificar os fluxos internos e externos nos processos administrativos municipais de Regulação em Saúde no SUS

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

27.1

27.2

METAS

INDICADORES

Estabelecer fluxo
Estabelecer vínculo entre
eficiente e eficaz da
paciente e a Unidade,
Porcentagem de Unidades
devolução dos
podendo esta melhor
com Fluxo de referência e
agendamentos da
monitorar os
contra-referência implantado
Central de Vagas e as
atendimentos do
Unidades.
paciente.

Contratação de
Médico Regulador

Melhorar o processo de
referência e contrareferência interna e
externa com protocolos
clínicos e grau de
prioridade

Profissional devidamente
cadastrado no CNES sem
vínculos com a administração
pública

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

2018

2019

2020

2021

50%

70%

90%

100%

Sem custo para
operacionalização

1

1

1

Custeio: FMS
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28. DIRETRIZ: Aprimorar o armazenamento logístico de insumos e materiais do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde
OBJETIVO: Aquisição de material permanente do Almoxarifado geral da SMS
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

28.1

29.1

AÇÃO
Compra de material
e/ou equipamento
para a melhor
adequação da logística
no espaço existente,
dando fluidez na
dispensa dos
materiais.

METAS

INDICADORES

Aquisição de material e
/ou equipamento
permanente para
adequação do espaço
existente.

Estrutura física adequada e
organizada para guarda dos
materiais

2018

60%

2019

80%

2020

100%

2021

100%

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Apoio financeiro geral da
Prefeitura, Bloco de
investimento e
Reestruturação da Rede
de Serviços

29. DIRETRIZ: Reordenar o processo de gestão da Secretaria de Saúde de Aparecida, bem como das ações e serviços de saúde.
OBJETIVO: Criar e Padronizar e Manter Procedimentos e Serviços administrativos e de Recursos Humanos
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO
METAS
INDICADORES
2018 2019 2020 2021
Descrição na LDO
Desenvolver
Distribuição de cartilha ao
Padronizar os protocolos de
procedimentos
usuário e ao trabalhador
atendimento em todas as
administrativos e
sobre os fluxos e
50% 80% 100% 100%
Custeio: FMS
unidades de saúde incluindo a
atendimento em
funcionamento de todas as
Secretaria.
Saúde.
Unidades/ Serviços de Saúde
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29.2

29.3

29.4

29.5

Manter completo todos
materiais médicos,
odontológicos, de
enfermagem, limpeza,
escritório e descartáveis e
demais necessários ao
atendimento das Unidades de
Saúde
Manter o custeio das
Unidades de Saúde, sem
interrupção dos atendimentos
/ fornecimento dos serviços

Manter em
funcionamento
todas das
Unidades de
Saúde

Licitação e entrega dos
materiais materiais médicos,
odontológicos, de
enfermagem, limpeza,
sim
sim
sim
sim
escritório e descartáveis e
demais necessários ao
atendimento das Unidades de
Saúde
Realizar o pagamento e
manutenção das contras de
água, luz, telefone, internet,
100% 100% 100% 100%
aluguel, gás e demais para
funcionamento das Unidades
de Saúde

Custeio: FMS, PAB, CEO,
Assistência Farmacêutica,
FAN, VAN, FPM e Apoio
financeiro geral da
Prefeitura

Custeio: FMS, PAB, FPM e
Apoio financeiro geral da
Prefeitura

Manter a estrutura predial
das Unidades de Saúde (07
ESF, CEMOF, Saúde da
Mulher, Sagrada Face, CEO,
CAPS, SAMU, Setores da SMS e
Pronto Atendimento

Manter em
funcionamento
todas das
Unidades de
Saúde

Unidades com manutenção
preventiva e corretiva

15

15

15

15

Custeio: FMS, FPM e Apoio
financeiro geral da
Prefeitura

Fornecer materiais de gênero
alimentício para as ações e
serviços de saúde

Manter em
funcionamento
todas das
Unidades de
Saúde

Contratação de empresa
através de licitação para
fornecimento de alimentação
aos servidores e/ ou pacientes
do CAPS, SAMU e Campanhas

sim

sim

sim

sim

Custeio: CAPS, SAMU e FMS
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30. DIRETRIZ: Organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais no município e Garantir o atendimento na Especializada em
Psiquiatria
OBJETIVO: Ampliar o atendimento Ambulatorial de Psiquiatria no Centro de Especialidades Médicas e no CAPS
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

30.1

AÇÃO

METAS

INDICADORES

Reforma do prédio do
CAPS para a
adequação do
atendimento

Melhorar e garantir o
atendimento intensivo e
diário aos portadores de
sofrimento psíquico
grave

Finalização da obra

2018

2019

2020

sim

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Investimento: Construção e
Reforma de Unidades
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EIXO V - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E DO
CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS DO MUNICIPIO DE
APARECIDA
A participação da comunidade na saúde, preceito constitucional, precisa ser
proposta, estimulada e garantida por todos os cidadãos. É extremamente
necessário cultivá-la nas questões que dizem respeito ao direito à vida e à
Saúde. Tudo começa pelo 1º artigo da Constituição Federal, em seu
PARAGRAFO ÚNICO: “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente”. A Lei 8142/90 regulamenta a
participação da comunidade na gestão do SUS e cria duas instâncias
colegiadas expressas, conferência de saúde e conselho de saúde.
Os conselhos municipais de saúde são espaços públicos de composição entre Estado e Sociedade Civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função
é participar na formulação, controle e execução das políticas públicas de saúde. Os conselhos são o principal canal de participação popular encontrado
nas três instâncias de governo. É preciso valorizar esse espaço e é responsabilidade dos gestores do SUS garantir que a discussão se dê na União, no
Estado e no Município de forma ampla, transparente e com planejamento ascendente.
Por meio dos conselhos de saúde, os cidadãos podem colaborar nas decisões do governo relacionadas à saúde e, também, no planejamento, no
orçamento, nas finanças e nas ações de saúde em seu território de abrangência. A atuação desse conselho é fundamental para o aperfeiçoamento da
democracia, bem como para a transparência e efetividade das ações propostas.
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EIXO V - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS DO MUNICIPIO
DE APARECIDA
31. DIRETRIZ: Fortalecer a participação da comunidade e o controle social
OBJETIVO: Garantir as condições materiais, técnicas, administrativas e financeiras para o funcionamento regular do Conselho Municipal de Saúde
de Aparecida.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

31.1

31.2

AÇÃO

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

Apoiar a realização
Mensal do COMUS Conselho Municipal de
Saúde

Realizar 12 reuniões
anuais com apoio ao
COMUS - Conselho
Municipal de Saúde

Numero de reuniões
anuais

12

12

12

12

Assegurar a realização
da Conferência
Municipal de Saúde

Realizar a Etapa
Municipal da Conferência
Nacional de Saúde e
Conferência Municipal de
Saúde

Etapa Municipal da
Conferência
Nacional de Saúde
Conferência
Municipal de Saúde

Etapa
Municipal
da
Conferênci
a Nacional
de Saúde

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO
Custeio: FMS e Apoio
Financeiro geral da
Prefeitura

Conferênci Custeio: FMS e Apoio
a Municipal Financeiro geral da
de Saúde
Prefeitura
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100% do Plano Municipal
Avaliar, monitorar e
de Saúde, Programações
emitir parecer da
Anuais de Saúde e
execução do Plano
Numero de pareceres
Relatórios de Gestão
Municipal
de
Saúde,
das
emitidos/Numero
de instrumentos 90%
31.3
acompanhados e
Programações Anuais
de planejamento apreciado x 100
aprovados com parecer
de Saúde e dos
conforme normas e
Relatórios de Gestão.
prazos legais.

90%

90%

90%

Sem custo para
operacionalização

Implementar a Política
Municipal de Educação
Permanente para os
Conselheiros
31.4
Municipais de Saúde
com vistas ao
fortalecimento da
Participação Social

80%

90%

90%

Custeio: FMS e Apoio
Financeiro geral da
Prefeitura

Numero de conselheiros
Capacitar 60% dos
Municipais de Saúde e de
Conselheiros Municipais
Conselheiros de Conselhos
de Saúde e de
Gestores Locais
50%
Conselheiros Gestores
capacitados/Numero de
locais
Conselheiros Municipal de Saúde e
Conselheiros Gestores Locais x 100

Implantar Sistema
Informatizado Ouvidor
Implantar a Ouvidoria
01 Ouvidoria na Secretaria
na Secretaria Municipal
Municipal do SUS como
Municipal de Saúde com sistema
31.5
de Saúde em 100% dos
instrumento de gestão
informatizado Ouvidor implantado
serviços do Município de
Aparecida

31.6

Implantar Secretaria
Executiva para o
Conselho Municipal de
Saúde

Contratar 1 profissional
estagiário para realizar
as ações da Secretaria
Executiva do Conselho
Municipal de Saúde

Profissional contratado para apoio
administrativo ao COMUS

1

1

Custeio: FMS e Apoio
Financeiro geral da
Prefeitura

Custeio: FMS e Apoio
Financeiro geral da
Prefeitura
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EIXO VI - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS PARA O TRABALHO NO
SUS DO MUNICIPIO DE APARECIDA
Capacitação e desenvolvimento de pessoas tem como perspectiva
a valorização

do trabalhador de saúde no âmbito

do

SUS/Aparecida, criando condições para o seu desenvolvimento
pessoal e profissional, como estratégia de manutenção da
qualidade das ações de saúde voltadas à população.
Pressupõe a oferta de diferentes estratégias de capacitações que
proporcione o desenvolvimento dos profissionais das esferas
públicas Municipais. Acrescentam-se ações para a melhoria da
qualidade de vida e do ambiente profissional. Destacamos a
produção de conhecimento em gestão de pessoas e atualização do
quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.
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32. DIRETRIZ: Fortalecer a Gestão de Recursos Humanos no SUS/Município de Aparecida
OBJETIVO: Implementar, implantar e apoiar a Gestão de Recursos Humanos para o SUS/Município de Aparecida, considerando as
necessidades futuras
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO
METAS
INDICADORES
2018 2019 2020 2021
Descrição na LDO
Revisar e atualizar os
quadros de Recursos
Humanos do Município de
Aparecida para as áreas
de
Assistência, Vigilância
32.1
em Saúde, Inovação
Tecnológica, Pesquisa e
Gestão, de acordo com as
atuais funções da Gestão

100% dos quadros de
Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de
Saúde revisada

Garantir que a população
Capacitar todos os
seja atendida com
profissionais de saúde nos
eficiência
e eficácia
32.2 princípios do SUS e para
garantida a com equidade,
humanização do
integralidade,
atendimento
universalidade.

Quadro de Recursos
Humanos revisados e
completos

Quantidade de
profissionais da saúde x
quantidade de
profissionais que
receberam capacitação
e/ ou atualização

80%

80%

90%

Custeio: Vencimentos,
Vantagens de pessoa civil
100%
e demais obrigações
(FMS)

60%

80%

90%

Custeio: FMS, PMAQ e
Vigilância em Saúde
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33. DIRETRIZ: Capacitação permanente de colaboradores no SUS
OBJETIVO: Capacitação dos Funcionários
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

33.1

AÇÃO

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Descrição na LDO

Desenvolver
dinâmicas, palestras
motivacionais e
avaliação individual.

Capacitar e motivar
funcionários.

Porcentagem de
profissionais
participantes das ações

80%

80%

90%

90%

Custeio: FMS e PMAQ

34. DIRETRIZ: Melhorar as condições de trabalho dos servidores da saúde
OBJETIVO: Fornecimento regular de Equipamentos de Proteção Individual
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE

34.1

AÇÃO

METAS

INDICADORES

Comprar os
equipamentos de
proteção individual
para as categorias
profissionais

Manter o fornecimento
regular de Equipamentos de
Proteção Individual

% de servidores com
EPIs, conforme
preconizado para a
categoria

2018

2019

2020

2021

100% 100% 100% 100%

OBSERVAÇÕES

Custeio : FMS e Apoio
financeiro Geral da
Prefeitura
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EIXO VII - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE NO MUNICIPIO DE
APARECIDA

Na área da Ciência, Tecnologia e Inovação os maiores desafios são a elaboração e
implementação de uma política de longo prazo que permita o desenvolvimento
científico e tecnológico alcançar a população e que, efetivamente, tenha um
impacto determinante na melhoria das condições de vida da sociedade.
Esse é um processo que vem se aperfeiçoando com o tempo e que, cada vez mais,
tem como tema principal maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os
recursos disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e seguras, em condições de equidade.
Em linhas gerais, essa política atuará no fomento à pesquisa em saúde, na avaliação de tecnologias e na difusão do conhecimento, propondo estratégias
para estimular a cultura de utilização de evidencias científico entre os gestores. Na avaliação de tecnologias de saúde deve ser adotada como condição
essencial para orientar a tomada de decisão quanto à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias no SUS. Alem da avaliação de eficácia,
efetividade, segurança e custo, a avaliação de tecnologias de saúde deve considerar os impactos sociais, éticos e legais associados ao uso de tecnologias.
A adoção de políticas de Saúde também deve ter como fundamento as evidencias científicas que indiquem as intervenções mais custo-efetivas para
responder a problemas de saúde prioritários.
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EIXO VI - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE NO MUNICIPIO DE APARECIDA
35. DIRETRIZ: Implementar a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no Município de Aparecida
OBJETIVO: Promover a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no SUS/Aparecida

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
OBSERVAÇÕES

35.1

AÇÃO

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

2021

Promover a aproximação de
Institutos
de
Pesquisas,
Universidades e parceiros na
realização de pesquisa Cientifica
Tecnológica e Inovação em
Saúde
no
Município
de
Aparecida

Realizar anualmente
parcerias com
Instituto de Pesquisa,
Universidades e
Parceiros para
realização de
pesquisa cientifica e
Tecnológica para o
Município de
Aparecida.

Numero de
parcerias
realizadas

1

1

1

1

Custeio : FMS

36. DIRETRIZ: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da população de atenção básica e da atenção especializada (MS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO: Ampliação da velocidade da Internet para a melhoria do serviço tecnológico

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
AÇÃO

METAS

INDICADORES

36.1

Ampliar o Serviço de
Internet

Melhoria de coleta de
dados com o foco nas
ações centradas no
usuário, com práticas
assertivas e
resolutivas.

36.2

Compra de
computadores para as
unidades de saúde

Melhorar os serviços
tecnológicos

2018

2021

OBSERVAÇÕES

2019

2020

Transmissão e
acesso de dados
com maior
agilidade

80%

100%

Investimento: Estruturação da
Rede

Computadores
novos nas Salas de
atendimentos das
Unidades de Saúde

80%

100%

Investimento: Estruturação da
Rede, FMS e *Emenda
Parlamentar
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
37. DIRETRIZ: Trazer a informatização dos conceitos iniciais do prontuário tradicional de papel e desempenhar uma função
fundamental na qualidade da assistência, além de apoiar os procedimentos de ensino e pesquisa médica.
OBJETIVO: Implantar o prontuário eletrônico para registro e organização das informações facilitadoras do processo de trabalho para a
redução das mortes maternas, na região de abrangência.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
OBSERVAÇÕES
AÇÃO

37.1

Implantação do
Prontuário Eletrônico

METAS

INDICADORES

Implantação do
prontuário eletrônico
em todas as UBS

Porcentagem de
profissionais
utilizando o
prontuário
eletrônico nas
Unidades

2018

2019

2020

50%

100%

2021

Investimento: FMS e FPM

38. DIRETRIZ: Melhorar a qualidade de comunicação dos membros da Rede de Atenção à Saúde.
OBJETIVO: Melhoria da comunicação interna da Rede de Atenção a Saúde
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
OBSERVAÇÕES

38.1

AÇÃO
METAS
INDICADORES
2018 2019 2020 2021
Aquisição de plano
Melhor comunicação
Facilitador da
telefônico corporativo
entre os
comunicação entre
100%
Investimento: FMS e FPM
para chefes de setores. coordenadores da SMS os colaboradores
39. DIRETRIZ: Melhoria efetiva do atendimento com qualidade, agilidade e segurança na tecnologia da informação e comunicação.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO: Ampliação do serviço de informação e comunicação tecnológica.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE
OBSERVAÇÕES
AÇÃO
39.1

39.2

METAS

INDICADORES

2018

2019

2020

Painéis em
Aquisição e implantação
Organizar o serviço e o funcionamento na
de painel eletrônico (
fluxo de pacientes.
SMS, CEMOF, CEO e
TV) para salas de espera.
Saúde da Mulher

100%

Implantação de
comunicação visual nas
Unidades e Setores da
Saúde

100%

Melhor orientação do
usuário na Unidade.

Porcentagem de
Unidades com
identificação
completa

2021

Investimento: FMS e FPM
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