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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2019

VínculosDOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ORÇADO

RECURSOS DA ESFERA MUNICIPAL:
ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS 0040,1114,1244,1303,4001,4002 210.320.147,87
TOTAL 210.320.147,87

RECURSOS DA ESFERA ESTADUAL:
Atenção Básica 4011,4090,4160 5.839.460,00
Farmácia Básica 4050,4051 2.387.877,25
Centro Especialidades Odontológicas – CEO 4111,4112 130.311,50
SAMU 4170 3.127.685,00
Vigilância em Saúde 550.244,75
Saúde Mental 4220 911.658,00
Hospitais Públicos (4230) 4230 17.916.525,00
Nota Fiscal Gaúcha 4300 6.270,00
Investimentos 4293 30.305,00
TOTAL 30.900.336,50

RECURSOS DA ESFERA FEDERAL:
Atenção Básica 4500 18.683.860,04
Média e Alta Complexidade 4501 115.467.592,00
Vigilância em Saúde 4502 2.532.892,80
Assistência Farmacêutica 4503 2.675.000,00
Gestão do SUS 4504 40.000,00
Investimentos 4505,4506 1.740.000,00
TOTAL 141.139.344,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 382.359.829,21

Aleandra Turella Fiorini
Diretoria Financeira

Matrícula 19059

4040,4190,4210,4307



ATENÇÃO BÁSICA
META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

3 – Viabilizar e implementar o Projeto UBS Mais   Nº de Territórios Implantados Municipais SMS- Gestão

Pressionar MS para reposição dos profissionais  Municipal e Federal SMS- Atenção Básica

N º de equipes aderidas  Sensibilizar as equipes para adesão Municipal e Federal SMS- Atenção Básica

Municipal

Aumento do nº de equipes

SMS -Setor de Logística

9 – Equipar as UBSs Cristo Redentor, São Vicente e Reolon  Finalizar as instalações do mobiliário e equipamentos Municipal SMS-Setor Logistica

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE 2019 - PLANOS DE AÇÕES E METAS

1 – Manter a cobertura populacional de agentes 
comunitários de saúde 

Cobertura Populacional Por 
Agentes Comunitários de 

Saúde/DAB/MS

- Realizar novo Processo Seletivo no ano de 2019       
-Substituir os ACS desligados

Federal, Estadual e 
Municipal

SMS-Atenção Básica
Secretaria de Recursos 
Humanos e Financeiro

2 – Ampliar a cobertura populacional de Estratégia de 
Saúde da Família

Cobertura Populacional Estimada 
pelas equipes de Estratégia de 

Saúde da Família

- Ampliar as equipes de Estratégia de Saúde da Família com a 
criação de mais 4 equipes: 1 UBS Planalto Rio Branco, 1 UBS 

Diamantino, 1 UBS Mariani, 1 UBS Serrano                     - 
Realizar concurso público para médico de Estratégia Saúde da 

Família

Federal, Estadual e 
Municipal

SMS- Atenção Básica
Recursos Humanos e 

Financeiro

           Ampliar  um Território de Saúde                                          
           

4 – Manter  número de profissionais médicos do Programa 
Mais Médicos (25 médicos )

Número de Profissionais Médicos 
do Programa

5 - Ampliar o número de equipes de Estratégia Saúde da 
Família na adesão no 4º Ciclo do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ), caso ocorra liberação da adesão por parte do 

Ministério da Saúde  (de 26 equipes a 31) 

6 – Priorizar as atividades de escovação dental 
supervisionada para o público pré-escolar e do  ensino 

fundamental das escolas públicas e introduzir a Aplicação 
Tópica de Flúor 

Média da ação coletiva de 
escovação dental supervisionada

Atender a população escolar  da rede de ensino do municipal 
de Caxias do Sul, duas vezes ao ano com ênfase na orientação 

de higiene bucal e Aplicação Tópica de Fluor

SMS- Atenção 
Básica/Programa Dente na 

Boca

7 – Ampliar a oferta  de atenção em saúde bucal (ampliar 
atendimento em 4 serviços)

-Implantar equipe  de Estratégia de Saúde bucal (UBS Desvio 
Rizzo e São Vicente )                                           -Implantar 
atendimento odontológico na UBS Cristo Redentor e Vila Seca   
                                                               -Construir e equipar 
consultório odontológico em Vila Seca                                           
                               

Federal e Municipal 
SMS-Política em Saúde 

/RH/Financeiro 

8 - Adequar as condições de estrutura física, móveis, 
equipamentos e funcionalidades das UBS’s incluindo 
Programa de Prevenção e Proteção contra Incêndios 

(PPCI) e acessibilidade

Nº de serviços que receberam 
melhorias estruturais

                                 - Efetivar processos licitatórios                      
                            - Montar cronograma de execução

Municipais e 
Federal

Instalação de equipamentos e 
mobiliário 



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

Cobertura populacional de 100%

12 – Descentralizar o atendimento de urgência emergência Projeto de descentralização

Municipal

Municipal

Municipal Direção das UPAs

Municipal

Implantado ou não implantado Treinar a equipe. Operação assistida. Rede Lógica Compatível. Setor de Informatização 

10 – Manter 100% da cobertura do atendimento móvel de 
urgência (SAMU)

Manter a cobertura do atendimento móvel de urgência em 
100% (SAMU)

Federal, Estadual e 
Municipal

Secretária Municipal de 
Saúde / Direção SAMU 

SERRA

11 – Ampliar e qualificar a rede para melhoria do 
atendimento em urgência e emergência (PA 24 Horas)

Melhoria e ampliação do Pronto-
Atendimento 24 Horas

Reformar o Pronto Atendimento 24 horas, transformando-o em 
uma UPA porte III (UPA Central)

Federal e Municipal 
(sem garantia de 

liberação em nível 
federal)

SMS/Secretaria de 
Finanças, Ministério da 

Saúde

Construir um projeto de descentralização do atendimento de 
urgência e emergência para a região de Fazenda Souza.

Municipal e Federal 
(Habilitação de 
mais uma USB 

SAMU)

SMS - Gerente de Projetos, 
Direção da rede de 

Urgência e Emergência

13 – Manter o serviço de atendimento móvel de urgência 
(SAMU) 100% dos dias em funcionamento

Número de atendimentos nas 24 
horas

Manter unidades de atendimentos do SAMU (ambulâncias e 
motolância)  em atividades ininterrupta 24 horas por dia.

SMS/ Direção SAMU 
SERRA

14 – Manter em 100% a Educação Continuada dos 
profissionais do SAMU

Número de capacitações 
realizadas

Desenvolver o projeto de educação continuada dos 
profissionais de saúde no atendimento urgências e 

emergências;

Núcleo de Educação em 
Urgência / Direção SAMU 

SERRA/ NEPS

15 – Qualificar acolhimento e classificação de risco nos 
serviços de atendimento de urgência 24 Horas (UPAs)

Número de pacientes submetidos 
à classificação de risco 

Efetivar o acolhimento e classificação de risco na rotina da 
UPAs Central e Zona Norte

16 – Promover a educação em saúde  para o  atendimento 
e prevenção de urgências e emergências com ênfase na 

rede escolar

Número de atividades realizadas 
do  Projeto Samuzinho na rede 

escolar 

Manter o projeto de educação das comunidades/população no 
uso dos serviços de urgência e emergência, bem como na 

prestação de primeiros socorros (aproximação do SAMU com a 
comunidade)

01 Enfermeiro com 
20hs/semanais.

NEPS / Direção SAMU 
SERRA

17 – Regular 100% dos acessos dos atendimentos de 
urgência e emergência nos serviços de pronto socorro e 

pronto atendimento do município

Proporção de acessos regulados e 
Total de acessos aos serviços de 

urgência

Manter e ampliar a proporção de internações de urgência e 
emergência reguladas

Direção SAMU SERRA / 
Direção Central Regulação 

de Leitos

18 – Implantação do prontuário eletrônico na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA)

Equipamentos de 
Informática 

compatíveis e 
Equipe de 

Treinamento



ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

- Assistência Farmacêutica

- Assistência Farmacêutica

21 – Reduzir a judicialização de medicamentos no SUS Emitir relatório anual - Assistência Farmacêutica

23 – Fortalecer atuação da Comissão Farmacoterapêutica

- Assistência Farmacêutica

19 - Disponibilizar de maneira ininterrupta os 
medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos – 

REMUME

- Índice de faltas de 
medicamentos

- Índice de estimativa de demanda 
não atendida dos medicamentos

Programar e acompanhar o processo de aquisição de 
medicamentos

Municipal e 
Federal

20 – Manter instrumentos de divulgação das listas de 
medicamentos fornecidos no âmbito do Sistema Único de 

Saúde

- Site atualizado na periodicidade 
prevista

- E-mails enviados às UBS 
mensalmente

- Atualizar mensalmente a lista medicamentos fornecidos no 
SUS e divulgar no site da PMCS

- Manter divulgação periódica por e-mail às UBS das listas de 
medicamentos fornecidos no âmbito do SUS

Municipal e 
Federal

- Manter os pareceres técnicos revisados e atualizados de 
acordo com listas/pactuações do SUS

- Atualizar a relação de medicamentos demandados 
judicialmente quantitativamente e qualitativamente

- Capacitar a rede municipal de saúde 

Municipal e 
Federal

22 – Ampliar a divulgação de orientações relacionadas ao 
uso racional de medicamentos 

Nº atividades/materiais 
desenvolvidos

 Desenvolver atividade para a Semana do Uso Racional de 
Medicamentos

Municipal e 
Federal

- Assistência Farmacêutica
- Comissão 

Farmacoterapêutica

- Portaria de designação de 
servidores publicada

- Definir cronograma atuação para 
o ano

- Farmacêutico nomeado

 - Revisar composição da comissão cujos membros sejam 
atuantes na realização das ações

- Designar servidores para compor a Comissão 
Farmacoterapêutica

- Estabelecer prioridades/atividades e distribuí-las em 
cronograma anual de reuniões 

Municipal e 
Federal

- Assistência Farmacêutica
- Comissão 

Farmacoterapêutica
- Gestão de Pessoas

24 – Promover a qualificação dos profissionais e a gestão 
da Assistência Farmacêutica

- Percentual de capacitações 
realizadas, de acordo com o 

cronograma estabelecido
- Número de eventos que 
houveram participação de 

farmacêuticos da Secretaria 
Municipal da Saúde

- Realizar capacitações técnicas para o servidores da rede 
municipal de saúde

- Garantir a participação dos farmacêuticos em eventos de 
atualização técnica cujos assuntos são inerentes à sua prática 

profissional no âmbito do SUS
- Atualizar, anualmente, o Plano Municipal de Assistência 
Farmacêutica, Manual de Boas Práticas de Farmácia e 

Procedimentos Operacionais Padrão

Municipal e 
Federal

-Assistência Farmacêutica
- Atenção Básica

- Políticas em Saúde 
- NEPS

25 – Ampliar a Assistência Farmacêutica para Atenção 
Básica

Concurso público para 
farmacêutico e nomear conforme 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO – 5 profissionais)

- Inserir profissional farmacêutico nas UBS’s de referência dos 
territórios ou Núcleo Ampliado de Saúde da Família

- Auxiliar na gestão das farmácias das UBS’s
- Matriciar as equipes da Atenção Básica

Municipal e 
Federal



SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

Coeficiente de mortalidade infantil Municipal

Municipal Saúde da Criança

Municipal

Manter monitoramento dos casos de Sífilis Congênita Municipal Saúde da Criança

Federal

26 – Reduzir a mortalidade infantil em relação ao ano 
anterior

- Garantir atendimento ao Recém-nascido de risco. 
- Manter monitoramento do Recém-nascido de risco.

Saúde da Criança
Saúde da Mulher

Hospitais/maternidades

27 - Agendamento e vinculação do Recém-nascido na UBS 
(Agendamento de 98% dos nascimentos SUS na UBS de 

referência )

Proporção agendamentos de 
Nascidos-vivos SUS 

- Manter atividades do Programa Acolhe Bebê.
- Vincular Recém-nascido à UBS de referência.

28 – Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento 
dos Recém-nascidos SUS no primeiro anos de vida ( 70% 

das crianças SUS com 7 consultas no primeiro ano de 
vida )

Acompanhamento de Recém-
nascido SUS agendados 

Garantir acompanhamento de puericultura na rede Saúde da Criança
Atenção básica

29 – Garantia de seguimento das crianças com  sífilis 
congênita (100% crianças acompanhadas e tratadas)

Número de crianças em 
acompanhamento

30 – Realização de ações em Saúde Escolar por 100% das 
equipes da Atenção Básica

Percentual de UBS’s que 
realizaram ações em saúde 

escolar 

Realizar, no mínimo, 04 ações elencadas no Manual de Adesão 
Programa Saúde na Escola - PSE ciclo 2019/2020. Saúde da Criança e 

Atenção Básica



SAÚDE DA MULHER
META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

- Portaria publicada Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

31 – Garantir e fortalecer a participação do Controle Social 
no Comitê de Mortalidade Materno-Fetal-Infantil 

- Publicar portaria que inclua o Controle Social 
- Realizar reuniões sistemáticas com a participação do controle 

social

   Saúde da Mulher      
Saúde da Criança

32 – Cobertura de assistência pré natal acima de 90%
Razão entre o número de 

gestantes que realizaram o pré-
natal e o número de nascimentos 

ocorridos no SUS, pelo ano 
referência

- Capacitar os ACS para captação precoce de gestantes
- Implantar o protocolo municipal de pré-natal de baixo risco

Saúde da Mulher

33 – Ampliar mamografias de rastreio nas mulheres na faixa 
etária preconizada (MS/50-69anos)

Razão entre o numero de 
mamografias realizadas e a 

população feminina na faixa etária, 
dividido por 2 (indicador 

SISPACTO)

- Reforçar campanhas educativas
- Monitorar contratos e número de exames oferecidos em 

relação à demanda.
Saúde da Mulher

34 – Ampliar a coleta dos CP de rastreio nas mulheres na 
faixa etária preconizada (MS/25-65anos)

Razão entre o numero de exames 
citopatológicos realizados e a 

população feminina na faixa etária, 
dividido por 2 (indicador 

SISPACTO)

- Reforçar campanhas educativas
- Monitorar exames realizados na atenção básica 

- Acompanhar mulheres com exames alterados
Saúde da Mulher

35 – Revisão do Protocolo Municipal de assistência ao pré-
natal de baixo risco e capacitação dos profissionais da 

Atenção Básica. 

Protocolo implantado e 
disponibilizado para a rede

- Revisão bibliográfica, formatação dos textos, e verificação da 
validade científica - Impressão e distribuição

-Apresentação ao Secretário e capacitação das equipes
Saúde da Mulher

36 – Organização e execução da Campanha do Dia 
Internacional da Mulher

Número de coletas de CP e de 
mamografias agendadas na 

campanha; relatório compilado das 
ações nas UBS

Planejar atividades, revisar estoques, logística, eventos oficiais 
de abertura e capacitar os gerentes

- Revisar as planilhas de equipes de trabalho
- Assessorar a imprensa

- Coletar e avaliar resultados da campanha

Saúde da Mulher

37 – Organização e execução da Campanha Outubro Rosa
Número de coletas de CP e de 

mamografias agendadas na 
campanha; relatório compilado das 

ações nas UBS

- Planejar atividades, revisar estoques, logística, eventos 
oficiais de abertura e capacitar os gerentes

- Revisar as planilhas de equipes de trabalho
- Assessorar a imprensa

- Coletar e avaliar resultados da campanha

Saúde da Mulher



SAÚDE DO ADULTO E IDOSO
META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

Número de ações  realizadas Municipal Políticas em Saúde

Número de ações  realizadas Municipal Políticas em Saúde

Municipal Políticas em Saúde

Municipal 

Municipal 

Projetos aprovados Políticas em Saúde 

Municipal

-  Qualificação dos profissionais da rede de saúde Municipal

38 – Fortalecer a Política do Idoso (LEI Nº 8.842, DE 
04/01/1994) para o envelhecimento saudável

- Realizar campanha alusiva ao mês do Idoso (Outubro)              
    - Participar  de Comitês /Conselhos Intersetoriais 

39 – Fortalecer a Política de Atenção Integral à Saúde do 
Homem no município (Portaria Nº1.944, de 27/08/09)

- Realizar campanha alusiva à saúde do homem (Novembro) 
- Implantar o Pré-natal do Parceiro – Paternidade e Cuidado

- Revisar protocolos relacionados à saúde do homem

40 – Fortalecer a Política Intersetorial de Enfrentamento da 
Violência (Comitê criado pela Portaria Nº 137.030, de 

28/08/18) 

Atividades concluídas ou em 
andamento

- Traçar o perfil da violência no município (informações do 
Sistema de Notificação de Agravos (SINAN) 

- Revisar e implantar novos fluxos de trabalho - Capacitar os 
trabalhadores da saúde e das entidades parceiras de forma 

permanente
- Incluir o Controle Social nas reuniões do Comitê

41 – Ampliar as ações de grupos para usuários que 
desejam parar de fumar (de 16 serviços de saúde para 25) 

Nº de serviços de saúde 
participantes do programa

Aumentar o nº de grupos antitabagismo junto à Atenção Básica 
e Saúde Mental

Núcleo do Adulto/Idoso – 
Políticas em Saúde

42 – Fortalecer as estratégias para o cuidado da pessoa 
com doença crônica (Caderno 35/MS)

Atividades concluídas ou em 
andamento, nº de protocolos 
revisados/construídos e nº de 

capacitações realizadas

- Revisar protocolos referentes às doenças crônicas, com 
capacitação dos profissionais Núcleo do Adulto/Idoso – 

Políticas em Saúde

43 – Instituir o Programa de Combate ao Racismo 
Institucional na Atenção Básica (Portaria Nº 992, de 

13/05/09 - Promover a saúde integral da população negra, 
priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e 

serviços do SUS)

- Buscar aprovação do Projeto do Articulador Jovem de Saúde 
e do Projeto da Consciência Negra na Saúde junto a Secretaria 

Estadual de Saúde

Municipal e 
Estadual

44 – Implantar o pré natal do parceiro

Razão entre o número de 
parceiros que compareceram a 
pelo menos uma consulta e o 

número de gestantes 
acompanhadas 

- Revisar e implantar o protocolo
- Capacitar as equipes da Atenção Básica

- Implantar agenda para as consultas do parceiro, conforme 
novo protocolo.

Setor de Planejamento
Saúde do Adulto

Parceria da Saúde da 
Mulher

45 - Ampliar o acesso, a atenção e o cuidado integral da 
população LGBT (Portaria Nº 2.836, de 01/12/11)

Número de trabalhadores da 
saúde capacitados; número de 

serviços da rede com 
representação

Setor de Planejamento 
Saúde do Adulto 



SAÚDE MENTAL
META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

Municipal

Municipal

Municipal

50 - Habilitar o CAPS Cidadania em tipo III (24 horas) Portaria de Credenciamento Federal e Municipal

46 - Manter a taxa de reinternações hospitalares por 
doença mental/ drogradição/ alcoolismo para um índice 
menor de 20% (Lei 10.216, de 06/04/01 – redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental) 

Proporção de usuários que 
reinternaram no período de 6 

meses pós alta

- Fortalecer a atuação dos CAPS, bem como monitorar as altas 
psiquiátricas hospitalares

              - Fortalecer o Conselho Municipal de Direitos de 
Políticas Públicas sobre Drogas (COMPOD)

             - Manter e qualificar os serviços de urgência e 
emergência psiquiátrica

           - Garantir e ampliar o tratamento do dependente 
químico, tanto no que se refere a desintoxicação, quanto aos 

cuidados pós alta vinculando nos serviços da Rede de Atenção 
Psicossocial

Federal, Estadual e 
Municipal

SMS (Saúde Mental, Dacra, 
Rede de Urgência e 

Emergência, serviços 
contratualizados)

47 – Garantir 100% de acesso aos procedimentos e 
métodos contraceptivos para mulheres usuárias de 
Substância Psicoativa e Transtorno Mental – TM.

Proporção de mulheres de risco 
identificadas em relação ao uso 

dos métodos contraceptivos

- Ofertar planejamento familiar para mulheres em situação de 
risco e vulnerabilidade, no sentido de orientar e distribuir 

métodos contraceptivos injetáveis, implantes subdérmicos 
(adolescente), DIU, dentre outros

- Garantir condições e equipe mínima para atuação do 
Consultório de Rua – dispositivo que mantém o vínculo e o 

acesso a este público

SMS (Saúde Mental, Saúde 
da Mulher, Saúde da 

Criança e Adolescente))

48 – Garantir e fortalecer o matriciamento em Saúde Mental 
 na Atenção Básica

Nº de equipes de Atenção Básica 
que estão recebendo 

matriciamento

- mapear territórios com maior demanda em saúde mental          
          -  organizar processos de trabalho e adequar recursos 

humanos.

SMS (Saúde Mental, 
Atenção Básica, RH)

49 - Capacitar as equipes de Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família (NASF) e Atenção Básica do município para 

cuidados em saúde mental

Número de equipes de NASF e de 
atenção básica capacitadas

- Desenvolver políticas de prevenção em saúde mental (grupos 
nas UBS, capacitação profissional , dentre outras), com ênfase 

nos grupos de risco
- Ofertar capacitação aos profissionais que compõem a equipe 
de NASF recorrendo à estratégia do matriciamento do cuidado 

em saúde mental

SMS (Saúde Mental, 
Atenção Básica, NEPS)

- Credenciar junto à Secretaria Estadual da Saúde e Ministério 
da Saúde para CAPS III 

- Adequar da estrutura física necessária - Adequar recursos 
humanos necessários

- Dialogar com o controle social

SMS (Saúde Mental / 
Coordenação 

Administrativa / Recursos 
Humanos ) 



Municipal

Municipal

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

Setor Vigilância Sanitária

56 – Ampliação e homogenização das coberturas vacinais

 Nº de notificações - SIST e SINAN -Capacitar os profissionais de saúde do municipio 

51 – Restringir a utilização dos leitos psiquiátricos na 
Clínica Paulo Guedes, utilizando apenas 100 dos 120 leitos 

disponíveis 

Ocupação hospitalar na Clínica 
Paulo Guedes

- Fortalecer as ações dos CAPS, bem como dos demais 
serviços da Rede de Atenção Psicossocial

- Monitorar as altas hospitalares, evitando reinternações 
- Ampliar a assistência e o monitoramento de situações graves, 

através da implementação do CAPS III Cidadania 

SMS (Saúde Mental, 
Atenção Básica)

52 - Ampliar as ações do  CAPS infanto-juvenil, agregando 
o público do Centro Dia Mosaico, passando de 240 para 

450 usuários atendidos.

 Quantitativo de crianças e 
adolescentes atendidos

- Mudar o espaço físico do CAPS para o local onde está 
localizado o Centro Dia Mosaico                                                    
 - Aumentar os recursos humanos, agregando profissionais da 
Fundação de Assistência Social e da Secretaria Municipal da 

Educação                                                             - Encaminhar os 
planos terapêuticos dos usuários do Mosaico para o CAPS 

infanto-juvenil.

Federal e Municipal 
(FAS e Saúde)

SMS (Coordenação Saúde 
Mental / CAPS ij / 

Coordenação 
Administrativa / Recursos 

Humanos) 

53 – Manter a estrutura funcional e de atendimento dos 
CAPS mediante o abastecimento dos insumos necessários 

a atividades de grupos terapêuticos ou com familiares, 
equipamentos de ambiência (ventiladores,  aquecedores), 

computadores e impressoras, mobiliário. 

Número de equipamentos e 
insumos necessários ao 

desenvolvimento do trabalho. 

Garantir o mínimo de equipamentos essenciais para o 
desenvolvimento do trabalho nos serviços da RAPS, como 

materiais para oficinas

SMS (Saúde Mental, 
Coordenação 

Administrativa)

54 – Implementar a autoinspeção nos serviços de saúde 
municipais no controle do vetor da Aedes aegypti

Nº de serviços  de saúde 
municipais com autoinspeção 

instalados

-Capacitação dos serviços de saúde
-Cadastro do responsável por cada serviço - Monitoramento da 

ação – através de relatórios emitidos pelo Estado

Vigilância em 
Saúde

Setor de Vigilância 
Ambiental em Saúde

55 – Intensificar as ações de Vigilância Sanitária nos 
seguimentos de escolas infantis, salões comunitários e 

agroindústrias

Nº de ações de Vigilância Sanitária 
realizadas nos seguimentos

-Vistorias
-Ações educativas

-Elaboração de material educativo

Vigilância em 
Saúde

Coberturas vacinais do calendário 
do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) no município

-Capacitação da Rede de Atenção Básica              - 
Padronização do registro das informações no Sistema Próprio 

(SIGSS) - módulo vacinas
-Inclusão das salas de vacinas privadas no Sistema de 
Informação do PNI (SI-PNI) - Monitoramento da ação 

Vigilância em 
Saúde

Setor de  Tecnologia da 
Informação / SMS    Grupo 

Técnico de Trabalho da 
SMS – Vacinas

57 – Redução da subnotificação dos acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho

Vigilância em 
Saúde

Vigilância em Saúde do 
Trabalhador



DACRA
META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

SMS – DACRA/CRA

SMS – DACRA/CRA

SMS – DACRA/CRA/SIA

SMS – DACRA/CRA/SIA

SMS – DACRA/CRL/SIH

SMS – DACRA/CRL/SIH

SMS – DACRA/CRA/SIA

SMS – DACRA/CRA/SIA

58 – Aumentar a oferta em 10% de consultas e 
atendimentos  especializados em média e alta 

complexidade.(Passar de 1.000.000 para 1.050.000)

Número de consultas 
especializadas em média e AC

Aumenta a oferta de consultas nos serviços próprios e 
contratados.                   

Federal, Estadual e 
Municipal

59 – Aumentar a oferta em 10%  sobre 1.638.000 exames 
de diagnóstico em laboratório clínico e anatomia patológica 
em média e alta complexidade,  sobre 229.680 exames de 

radiologia e exames de imagem de média e alta 
complexidade e sobre 467.600 exames diagnósticos em 

especialidades de média e alta complexidade

Número de exames disgnósticos 
de média e alta complexidade

Manutenção de serviços próprios e contratados para exames e 
diagnóstico regulados;                   

Federal, Estadual e 
Municipal

60 – Aumentar a oferta em 20% sobre 3.803 consultas 
médicas em reabilitação Física, Auditiva e Labiopalatal

Número de consultas médicas em 
reabilitação física, auditiva e lábio-

palatal

Manutenção e avaliação permanente dos contratos dos 
serviços de reabilitação física e auditiva e lábio palatal;    

Federal, Estadual e 
Municipal

61 – Manter a oferta de 20.120 atendimentos de 
quimioterapia, 1332 atendimentos de radioterapia.

Número de atendimentos em QT e 
RT

Manutenção das habilitações dos UNACONs e contratos com 
prestadores para atendimento em  QT e RT           

Federal, Estadual e 
Municipal

62 – Aumentar a oferta em 10% sobre 22.500 internações 
hospitalares.

Número de internações de Média e 
Alta Complexidade

Manutenção dos contratos de internação hospitalar de média e 
AC com atendimentos regulados                                  

Federal, Estadual e 
Municipal

63 – Aumentar a oferta em 10% sobre de 4.000 internações 
de Média e Alta Complexidade nas áreas de traumato, 

ortopedia, neurologia, cardiologia, oncologia, nefrologia, 
vascular, endovascular, UTI adulto, pediátrica e neonatal, 

observando a demanda de cada especialidade

Número de internações 
hospitalares de média e alta 

complexidades nas  
especialidades referidas

Manutenção e avaliação permanente dos contratos de 
assistência hospitalar de alta complexidade, manutenção da 
regulação de  acesso aos serviços conforme habilitações e 

pactuações entre gestores e prestadores;                                     
   

Federal, Estadual e 
Municipal

64 – Aumentar em 20% a oferta de 153.000 consultas e 
atendimentos de fisioterapia.

Número de atendimento 
fisioterápico 

-Manutenção e avaliação permanentes dos contratos com 
serviços para consultas e atendimentos de fisioterapia. 

-Manutenção dos serviços próprios.-Manutenção de programa 
de regulação de acesso aos serviços de fisioterapia.

Federal, Estadual e 
Municipal

65 – Manter a oferta de 25.850 sessões de  terapia renal 
substitutiva

Número de sessões de terapia 
renal substitutiva.

Manutenção dos contratos dos serviços prestadores com as 
devidas habilitações e reguladas.

Federal, Estadual e 
Municipal



GESTÃO 

META INDICADORES AÇÕES RECURSOS RESPONSÁVEIS

Publicação do decreto Municipal

Municipal

68 – Informatização da rede (50% dos processos) Federal  Municipal Gerência de TI

Municipal

Municipal 

Municipal 

Número de eventos Municipal 

66 – Readequação do Organograma e Regimento Interno 
da Secretaria Municipal da Saúde visando atender a atual 

estrutura

- Reuniões com diretorias - compatibilizar cargos com o número 
de FG - Organizar a estrutura do organograma - encaminhar 

para aprovação - Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde Diretoria de Gestão, 
Trabalho e Educação

67 – Qualificar os servidores da SMS e os processos de 
trabalho 

Ações implantadas e em 
andamento , número de 

capacitações desenvolvidas e 
número de servidores capacitados

- Organizar e padronizar os processos de trabalho – Promover 
capacitações nas diferentes áreas Diretoria de Gestão, 

Trabalho e Educação

implantado ou parcialmente 
implantado

                       - Adquirir  equipamentos.                                         
                  - Adequar a estrutura lógica.                                        
               - Capacitar as equipes                                -Monitorar 

69 – Qualificar o processo de esterilização nos serviços de 
saúde

Reduzir o número de autoclaves 
com problemas técnicos

- Adquirir autoclaves novas;
- Capacitar a equipe de enfermagem para o uso correto do 

equipamento

Comissão de 
Regularização – Setor de 
logística, Planejamento, 

Atenção Básica, Vigilância 
Sanitária.

70 – Ampliar a oferta  de atendimento odontológico a 
pessoas com necessidades especiais e na área de 

estomatologia, reduzindo lista de espera

Publicação da lei de criação do 
cargo

- Criar o cargo de Odontólogo Especialista em pessoas com 
Necessidades Especiais e em Estomatologia

Políticas de Saúde – 
Gerência da Odontologia

71 - 100% de serviços com estrutura física adequada (Lei 
Nº13.146, de 06/07/15 (Inclusão da Pessoa com 

Deficiência)

Número de serviços de saúde com 
estrutura física adequada para 

acesso  às pessoas com 
deficiência

- Garantir a acessibilidade nos serviços de saúde
- Dialogar com Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência

   Políticas de Saúde             
  Atenção Básica                 
Serviço Especializado       

Setor de Logística        

72 – Garantir recurso financeiro para a participação de 
conselheiros de saúde em eventos fora do município, 

(alimentação, hospedagem e deslocamento) – Até o limite 
de 50 eventos por ano, considerando o valor utilizado nas 

diárias dos servidores municipais.

Disponibilizar recurso financeiro, conforme critérios 
estabelecidos na meta.

Diretoria de Gestão, 
Trabalho e Educação 

Controladoria



OUTROS INDICADORES - PACTO 2017-2021
INDICADORES NACIONAIS

73

74

75 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

76

77

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

79

80 Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar

81

82

83

84

85

86

Taxa   de   mortalidade prematura  (de  30  a  69  anos)  pelo  
conjunto  das  quatro  principais doenças    crônicas    não    
transmissíveis    (doenças    do aparelho circulatório, câncer, 
diabetes e doenças respiratórias crônicas)
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 
investigados

Proporção   de   casos   de   doenças   de   notificação   
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após 
notificação
Proporção  de  cura  dos  casos  novos  de  hanseníase  
diagnosticados nos anos das coortes

Proporção   de   análises   realizadas   em   amostras   de   
água   para consumo  humano  quanto  aos  parâmetros  
coliformes  totais,  cloro residual livre e turbidez

Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 
de 10 a 19 anos
Cobertura  de  acompanhamento  das  condicionalidades  de  
Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)
Cobertura   populacional   estimada   de   saúde   bucal   na   
Atenção Básica
Percentual  de  municípios  que  realizam  no  mínimo  seis  
grupos  de ações  de  Vigilância  Sanitária  consideradas  
necessárias  a  todos  os municípios no ano

Número  de  ciclos  que  atingiram  mínimo  de  80%  de  
cobertura  de imóveis visitados para controle vetorial da dengue
Proporção    de    preenchimento    do    campo    "ocupação"    
nas notificações de agravos relacionados ao trabalho


	Capa
	Recursos
	Planos_2

