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EIXO l - ATENÇÃO À SAÚDE

1- ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:

• Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e
promovendo a integração das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
• Ampliar e fortalecer a Atenção Básica à Saúde no município,

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
1.Ampliar a cobertura populacional através da Estratégia Saúde da Família - ESF para 100% até o final de 2013;
2.Garantir a melhoria das estruturas físicas com a construção de 03 unidades de Saúde e Ampliação e Reforma de 05 unidades de
saúde;
3.Garantir os equipamentos e os insumos necessários ao funcionamento pleno das unidades de saúde, priorizando as necessidades
demandadas pela Estratégia Saúde da Família;
4.Pactuar com cada unidade de saúde da Atenção Básica e Secretaria de Saúde padrão de desempenho de indicadores e metas nas
áreas da assistência, prevenção e promoção
5.Implantar a Avaliação para a Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família, em 100% das equipes;
6.Elaborar e instituir protocolos clínicos para atenção aos grupos prioritários
8..Adquirir veículos para a Estratégia Saúde da Família;
9.Garantir o funcionamento do Programa Agentes Comunitários de Saúde, garantindo recursos humanos para cobertura de 100% da
população e cumprindo com o número de pessoas, por ACS, preconizados pelo Ministério da Saúde

Ações e metas anuais
Metas

1. Ampliar a cobertura populacional
através da Estratégia Saúde da
Família - ESF para 90%

Ações

Manter funcionando as 15 ESF já
implantadas com o número de
profissionais preconizado para a
estratégia;

Recursos
orçamentário
s(R$)
1 .947.000

818.000

Origem dos
recursos
(R$)
Transferênci
a do SUS

Recursos

Área
responsa
vê l
Atenção
Básica

Parcerias

Ministério
da Saúde e
FUNASA



2- a). Garantir a melhoria das
estruturas físicas com a construção de
02 unidade de Saúde

2-b)-Garantir a melhoria das
estruturas Físicas com a ampliação e
Reforma de 02 unidades de saúde;

3-a)-. Garantir os equipamentos e
material permanente ao funcionamento
pleno das unidades de saúde,
priorizando as necessidades
demandadas por 100% Estratégia
Saúde da Família;
3-b)-Garantir insumos (material de
consumo ) necessários ao
funcionamento pleno das unidades de
saúde, priorizando as necessidades
demandadas por 100% Estratégia
Saúde da Família;

- Garantir a prestação de serviços de
terceiros Pessoa Física como apoio as
atividades da Estratégia Saúde da
Família

Implantação de uma equipe da ESF na
área Indígena do município, com o
número de profissionais preconizados
para a estratégia;

-

Construção da Unidade Básica de Saúde
no bairro do Planalto.

Construção da Unidade Básica de Saúde
no bairro do Divino Espírito Santo.

Ampliação e reforma das unidades de
saúde dos bairros de Conceição das
Crioulas e Campinhos

Aquisição dos móveis e equipamentos
necessários à estruturação das equipes
da ESF/UBS;

Aquisição de material de consumo (
material de escritório, limpeza,
combustível, informática, elétrico,
hidaulico, peças para manutenção de
veículos etc) para suporte as atividades da
Estratégia Saúde da Família/UBS
Contratação serviços de locação de
imóveis para o funcionamentos de 06
UBS;

Contratação de serviços de locação de
veículos para apoio as ESF da área rural

Contratação de serviço de alimentação

2.765.000

535.000

365.000

360.000

135.000

107.000

75.000

60.000

300.000

380.000

Próprios

-

Recursos
próprios
Recursos de
Convénios

Recursos
próprios
Recursos de
Convénios
Transferênci
a do SUS

Recursos
Próprios.

Transferênci
a do SUS

Recursos
Próprios.

Recursos de
transferência
do SUS

-

Gestão
de
Investime
ntos

Gestão
de
Investime
ntos
Atenção
Básica

-

Ministério
da Saúde

Ministério
da Saúde

Ministério
da Saúde.



r

-Garantir a prestação de serviços de
natureza jurídica como apoio regular e
sistemático a 100% das atividades da
Estratégia Saúde da Familia

Garantir a participação de profissionais
das ESF em 100% capacitações
realizadas pela SES-PE fora do
domicilio;

para os Profissionais das ESF da zona
rural;

Contratação de serviço de manutenção
física, hidráulica, elétrica, de
equipamentos, capinação, manutenção de
veículos etc;

Contratação de serviços de apoio as
capacitações com os profissionais das
ESF,
Contratação de serviços de fornecimento
energia elétrica as Uidades de Saúde da
Família
Contratação de serviços de fornecimento
de água as Uidades de Saúde da Família;

Contratação de serviços de telefonia para
apoio as ESF;

Contratação de serviços de apoio as
capacitações com os profissionais das
ESF;
Contratação de serviços de confecção de
impressos para apoio a Estratégia Saúde
da Família;

Contratação de serviços de apoio a
realização de campanhas educativas e
informativas;
Custeio de diárias, passagens e
locomoção para participação dos
profissionais das ESF em capacitações,
Congressos, Seminários, reuniões
técnicas e etc.) fora do município

310.000

290.000

3.000

6.000

Recursos
Próprios

Recursos de
transferência
do SUS

Recursos
próprios
Recursos de
transferência
do SUS.

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Ministérios
da Saúde



4.Pactuar com cada unidade de saúde
da Atenção Básica e Secretaria de
Saúde padrão de desempenho de
indicadores e metas nas áreas da
assistência, prevenção e promoção em
100% das ESF

Elaboração de indicadores e metas (
expor em cada unidade e na SMS) para
avaliação mensal do desempenho das
unidades de Saúde Unidade de Saúde,
fazendo o monitoramento permanente(
nas áreas de Saúde da mulher, saúde da
crianças, saúde do idoso, hipertenso
diabético etc);

Realização de Reunião bimestrais com as
equipes de ESF e ESB para avaliação de
resultados e reprogramação de ações
para atingir as metas;

5. Implantar a Avaliação para a
Melhoria da Qualidade da Estratégia
Saúde da Família, em 100% das
equipes- PMAQ

Realização de adesão do municipio de
Salgueiro ao PMAQ

Mobilização das equipe da ESF para
adesão ao PMAQ

Atenção
Básica

Ministério
da Saúde

6. Elaborar e instituir protocolos
clínicos para atenção de 07 grupos
prioritários

Constituição de Uma Comissão para
elaboração/formalização dos protocolos
clínicos; e outras diretrizes terapêuticas de
atenção á saúde de acordo com os
protocolos propostos pelo gestor estadual
e/ou federal, conforme seu nível de
atenção;

Realização de oficinas com profissionais
de Saúde para discussão/análise e
fechamento dos protocolos clínicos e
outras diretrizes terapêuticas de atenção a
gestante, a criança, ao hipertenso,
diabético, hanseniano, tuberculoso, e
saúde mental etc.

Atenção
Básica



7. Garantir que a Estratégia Saúde da
Família funcione com 02 Auxiliares de
Enfermagem na composição de 50%
das equipes.

Garantir Recursos Humanos de nível
médio como apoio as ações da
Atenção Básica.

S.Adquirir 01 veículos para a
Estratégia Saúde da Família;

9. Garantir o funcionamento do
Programa Agentes Comunitários de
Saúde, garantindo recursos humanos
com a manutenção da cobertura em
100% da população e cumprindo com
o número de pessoas, por ACS,
preconizados pelo Ministério da
Saúde;

Contratação de auxiliares de enfermagem
para reforço as atividades de enfermagem
nas Equipes de Saúde da Família.

Contratação de Agentes Administrativos
para Unidades Básicas de Saúde;

Manutenção dos servidores efetivos de
nível médio e superior localizados nas
Unidades de Saúde.

Aquisição de um veículo para fortalecer o
apoio da Coordenação da Estratégia
Saúde da Família na supervisão às
Unidades de Saúde da Família;

Garantia de funcionamento do Programa
Agentes Comunitários de Saúde com
recursos humanos necessário;

Aquisição de material de consumo para
manutenção do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde

Contratação de serviços de Pessoa Física
para suporte as atividades do PACS

Contratação de serviços de Pessoa
Jurídica para suporte as atividades do
PACS ( material gráfico, fardamento etc.)

1 .344.000

24.000

30.000

5.000

329.000

1 .249.000

15.000

5.000

20.000

Recursos
próprios

Recursos de
Transferênci
a do SUS

Recursos
próprios

Recursos de
transferência
s do SUS
Recursos
Próprios

Recirsos de
Transferênci
a do SUS
Recursos
próprios

Recursos
próprios

Recursos
próprios

Atenção
Básica

Gestão

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Atenção
Básica

-

Ministério
da Saúde

-

-

-



Custeio das diárias , passagens e
locomoção para a participação dos ACS
em capacitações, Congressos,
Seminários, reuniões técnicas e etc. fora
do município.

Aquisição de equipamentos necessários à
estruturação do Programa P do PACS;

Realização de Remapeamento do
municipio em áreas e microáreas

2.000

10.000

-

Recursos
Próprios

Recursos
Próprios

~

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Atenção
Básica

*~

1 .ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Consolidar o modelo de atenção à saúde bucal;
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 .Garantir a implantação de 01 (uma) Equipe de Saúde Bucal - ESB para cada ESF;
2.Garantir a regularidade no abastecimento da rede (equipamentos, instrumentais, insumos e Equipamentos de Proteção Individual -
EPI para os profissionais de Saúde Bucal)
3.Desenvolver atividades de promoção em saúde bucal em100% das áreas cobertas pelo PSF, atingindo uma cobertura de ação
coletiva, aplicação de flúor e escovação dental supervisionada;
4. uma cobertura superior a 30% de 1a consulta odontológica;
Ações e metas anuais

Metas
1. Garantir a implantação de 01 (uma)
Equipe de Saúde Bucal em ESF,
ampliando a cobertura para 90%;

Ações
Garantia de remuneração dos Recursos
Humanos da Saúde Bucal na Estratégia
Saúde da Família , Unidade Móvel e
Centro de Saúde

Recursos
orçamentário
s(R$)

788.000

421.000

Origem dos
recursos
(R$)

Recursos
Próprios

Recursos de
Transferência

Área
responsa
vê l

Atenção
Básica

Parcerias



2.1. Garantir a regularidade no
abastecimento da rede (equipamentos,
instrumentais, insumos e
Equipamentos de Proteção Individual -
EPI para ESB;

2.2Garantir a regularidade no
abastecimento da rede ( insumos e
Equipamentos de Proteção Individual -
EPI, manutenção e serviços de apoio a
100% das ESB.

2.3Garantir a participação de
representações do município em 100%
dos eventos promovidos pela SES-PE.

Aquisição de gabinetes odontológica para
as ESF Divino Espírito Santo, ESF
Planalto e ESF Nossa Senhora de
Fátima;
Aquisição de instrumentais diversos para
qualificação dos procedimentos;

Aquisição de autoclaves e outros
equipamentos para os consultórios
odontológicos;

Aquisição de insumos e material de
proteção individual, insumos
odontológicos, material de limpeza,
escritório, e peças para manutenção da
Unidade móvel , combustível, pneus etc.

Contratação de serviços de Pessoa
Física para suporte as atividades de
Saúde Bucal (locação de imóveis,
refeições etc)

Contratação de serviços de Pessoa
Jurídica para suporte as atividades do
Programa de Saúde Bucal (manutenção
de equipamentos, material gráfico, batas
etc).

Custeio de diárias, passagens e
locomoção para a participação dos
servidores das ESB em capacitações,
Congressos, Seminários, reuniões
técnicas e etc. fora do município.

10.000

80.000

7.000

25.000

8.000

50.000

3.000

do SUS

Recursos
Próprios

Recursos de
transferência
do SUS.
Recursos
próprios

Recursos de
transferência
do SUS
Recursos
próprios

Recursos de
transferência
do SUS
Recursos
próprios

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Ministério
da Saúde

Ministério
da Saúde

Ministério
da Saúde



3. - Atingir a Média de ação coletiva de
escovação dental supervisionada em
13%

Elaboração as metas de cada unidade de
saúde, fazendo as devidas orientações;

Monitoramento mensal do desempenho
das Equipes de Saúde Bucal com
avaliação das coberturas de ação
coletiva, aplicação de flúor e escovação
dental supervisionada;

Atenção
Básica

Atenção
Básica

4.Garantir uma cobertura superior
18% de 1a consulta odontológica;

Planejar com as ESB modelos de
agendamento de forma que garanta
resultados da meta pactuada,

Monitoramento das Equipes de Saúde
Bucal com avaliação mensal das
coberturas de primeira consulta
odontológica, fazendo e refazendo as
programações e monitorando o
cronograma de trabalho.

Levantamento da situação real de
atendimento às urgências odontológicas,
através de consultas não agendadas,
fazendo reunião para unificação as
orientações e a prática;

Atenção
Básica

1.ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Implementar Política de atenção à criança.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Reduzir a taxa de mortalidade infantil de 20,21/1000 nascidos vivos em 2009 para 17/1000 nascidos vivos em 2013;
2.Reduzir a taxa de mortalidade neonatal para 13/1000NVem 2013;
3.Reduzir o coeficiente de mortalidade pós-neonatal para 2/1000NV em 2013;



4.Reduzir a incidência de Sífilis congénita de 04 casos em 2009 para O ( zero) em 2013,
5.Elevar a proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de 57,99% em 2009 para 90% em 2013;
6.Redução da morbimortalidade neonatal e pós-neonatal, especialmente por doenças diarréicas, IRA e desnutrição;
7.Reduzir o percentual de crianças de O a 5 anos com baixo peso para a idade de 6,7% em 2009 para 3,% em 2013;
8.Garantir cobertura vacinai mínima de 95% em tetravalente e nas demais vacina do calendário de imunização, em menores de 01 ano
de idade
9.Ampliar a cobertura do aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida, elevando o percentual de 74,87% em 2009 para 80% em
2013;
lO.Manter a taxa de incidência de AIDS em crianças menores de 05 anos em O ( zero) durante os anos 2010 a 2013, através da
efetivação das ações do Plano Nacional de Redução da Transmissão Vertical do HIV

Ações e metas anuais

Metas Ações

Recursos
orçamentário
s(R$)

Origem do
recursos
(R$)

Área
responsável

Parcerias

1.Reduzir a taxa de mortalidade
infantil de 20,21/1000 nascidos
vivos em 2009 para 19/1000
nascidos vivos em 2011.

2. Reduzir a taxa de mortalidade
neonatal para 15/1000NV em
2011;

3.Reduzir a taxa de mortalidade
pós-neonatal para 4/1000NV em
2011;

Monitoramento da visitas de
puericultura;

Realização de encontros mensais
para avaliação e partilha de
experiências;

Articular a rede ( SMS, Conselho
Tutelar, Conselho de Direitos da
Criança e do Adolescente, ESF,
hospital Regional para atenção
especial a criança em situação de
risco;

Organização do atendimento na
referencia de Pediatria, na Policlínica,
orientando as ESF e supervisionando
o agendamento;

Supervisão e monitoramento das
consultas de prénatal;

Atenção
básica



4.Reduzir a incidência de Sífilis
congénita de 04 casos em 2009
para 02 em 2011,

Monitorar a realização dos exames de
VDRL no laboratório, passando uma
cópia do exame positivo para a
coordenação do PSF que monitorarar
o tratamento de sífilis da gestante,
onde ela estiver,

Realização de Reunião com (
laboratório, Marcação de exames,
Atenção Básica, SAE para discutir o
fluxo, abrindo um livro de registro
especifico,

Centralizar a marcação dos exames
das gestante somente na policlínica;

Garantia de acesso de todas as
gestantes aos exames de VDRL,
tantos quanto sejam necessário;

Capacitação dos profissionais sobre a
detecção e o tratamento da Sífilis no
prénatal;

Atenção
básica

5.Elevar a proporção de nascidos
vivos de mães com 7 ou mais
consultas de 57,99% em 2009 para
59% em 2011;

Ralização de oficina sobre o
SISPRENATAL;

Realização de duas Campanhas (
julho e outubro ) de sensibilização da
gestante para adesão ao prénatal no
primeiro trimestre da gestação,
utilizando os meios de comunicação
local;

Cadastramento e Monitoramento das

Atenção
Básica



gestantes do 1° trimestre de gestação
, mensalmente, por Unidade de
Saúde, no SISIPRENATAL, a fim de
superar as dificuldades e captar as
gestantes faltosas;

Realização da classificação de risco
gestacional desde a 1a consulta

Alimentação regular do Sistema de
Informação - SISPRENATAL, cim
análise de dados mensalmente junto
a cada ESF, definindo estratégias de
melhoria,

6.Redução da morbimortalidade
neonatal e pós-neonatal,
especialmente por doenças
diarréicas, IRA e desnutrição.

Orientação para a ampiação e
qualificação das notificações de
diarreia e IRA, em crianças menores
de 5 anos, com vigilância permanente
nas menores de 1 ano, com
orientações preventivas e corretivas;

Monitoramento das diarreias e IRA
orientando e monitorando as
internações, em crianças menores de
5 anos, com vigilância permanente
nas menores de 1 ano, com
orientações preventivas e corretivas;

Orientação aos Enfermeiros e
médicos para o encaminhamento de
todas as criannças desnutridas para
consulta e acompanhamento
nutricional, em crianças menores de 5
anos, com vigilância permanente nas
menores de 1 ano, com orientações
preventivas e corretivas;

Atenção
Básica



Realização de atividades educativas
de promoção à saúde e prevenção
das doenças prevalentes na infância;

Organização/programação da
garantia de acesso à referência
hospitalar e ambulatorial
especializada, quando necessário
utilizando os mecanismos de
regulação

7-.Reduzir o percentual de crianças
de O a 5 anos com baixo peso para
a idade de 6,7% em 2009 para 3%
em 2011,

Alimentação regular do SISVAN com
avaliações mensais.

Fortalecimento do Programa do Ferro
e da Vitamina A, através da
Distribuição, monítoramento
mensalmente;

Acompanhamento do
desenvolvimento (peso e medida)
mensal e, com qualidade, das
crianças menores de cinco anos;

Atenção
Básica

8.Garantir cobertura vacinai
mínima de 95% em tetravalente e
nas demais vacina do calendário de
imunização, em menores de 01
ano de idade

Nomeação de um Enfermeiro para
coordenação o PNI Municipal;

Monitoramento das
vacinasis de rotina e
orientado as buscativas;

coberturas
campanhas,

Realização de supervisão mensal das
salas de vacinas, com orientações
sobre acondicionamento de vacinas,
registros, organização do espaço,
higienização etc;

Realização de atualização em sala de

Atenção
Básica



vacina para os auxiliares;
9.Ampliar a cobertura do
aleitamento materno exclusivo até 6
meses de vida, elevando o
percentual de 74,87% em 2009
para 77% em 2011;

Qualificação da ação dos ACS para a
melhoria na qualidade das visitas;

Realização de reuniões com grupo de
mães para orientação nutricional e
monitoramento do aleitamento
materno exclusivo até os 6 meses;

Qualificação dos profissionais
responsáveis pelo pré-natal, em pré-
natal;

Atenção
Básica

10.Manter a taxa de incidência de
AIDS em crianças menores de 05
anos em O ( zero) durante o ano
2011;

Orientação aos profissionais para
execução das ações do Plano
Nacional de Redução da Transmissão
Vertical do H l V;

Monitoramento mensal da realização
dos exames de HIV das gestantes,
por área da ESF;

Garantir da oferta do exame de HIV
no Pré-natal e parto;

1 .ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Implementar Política de atenção à saúde da Mulher.
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 .Ampliar a cobertura dos exames de prevenção do câncer de colo de útero de 27% em 2009 para 40% das mulheres na faixa etária de
25 a 59 anos até 2013



2.Garantir uma cobertura de 100% de seguimento/tratamento de mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau do colo
do útero;
3-lmplantar o Pré-natal de risco na rede própria;
4.Garantir a oferta de 100% dos exames exigidos no pré-natal para 100% das gestantes da rede pública;
õ.Aumentar a cobertura de testagem para Sífilis no pré-natal, sendo 2500 exames (2010), 2700 exames (2011), 2900 exames (2012) e
3100 exames (2013)
B.Aumentar para 100% a cobertura de tratamento adequado nas gestantes com Sífilis.
7.Garantir a cobertura de 100% das gestantes com exame de HIV no pré-natal e no parto;
8-Grantir acesso a referencia em Mamografia, com prioridade para as mulheres de 40 a 69 anos;
9.Garantir a realização do exame clínico das mamas nas consultas de rotina, estimulando e orientado a prática do auto-exame de mama;
10.Implementar as ações de prevenção da gravidez não planejada e profilaxias para DST/HIV/HTLV nas unidades de saúde.
11- Implementar o Planejamento Familiar em 100% das Unidades de Saúde da Família
12- garantir suplementação alimentar a 100% das gestantes com carências nutricionais, assistidas na rede pública
13-Realizar punção em 100% dos casos necessários, conforme protocolo.

Ações e metas anuais

Metas Ações

Recursos
orçamentário
s(R$)

Origem
dos
recursos
(R$)

Área
responsável

Parcerias

1.1 .Ampliar a cobertura dos exames de
prevenção do câncer de colo de útero
de 27% em 2009 para 0,23% das
mulheres na faixa etária de 25 a 59
anos, em 2011.

1.2 Garantir oferta de exames de
prevenção do Câncer do colo uterino
em 100% das Unidades da Estratégia
Saúde da Família.

Organização da oferta de exames
preventivo do câncer do colo de útero,
ampliando o acesso na rotina das ESF;

Atenção
Básica

Realização de levantamento das metas a
serem monitoradas por ACS de cada
ESF/PACS;

Realização de duas campanhas ( agosto
e outubro ) de sensibilização para o
publico alvo e de intensificação da coleta,
através de divulgação na mídia local e
oferta do serviço em horário extra para as
mulheres trabalhadoras rurais e urbanas;

Avaliação mensal por ACS/ESF das
metas realizadas e programação de
reforço;



Aquisição de kits descartáveis suficientes
para a coleta do preventivo;

Descentralização da exame de
preventivo para todas as unidades de
saúde, reforçando com turnos extras nas
unidades onde os enfermeiros são do
sexo masculino;

2.Garantir uma cobertura de 100% de
seguimento/tratamento de mulheres
com diagnóstico de lesões
intraepiteliais de alto grau do colo do
útero;

Organização do acesso a referencia para
o tratamento das mulheres com lesões
intraepiteliais de alto grau do colo do
útero, fazendo o monitoramento do
tratamento e cura;

Monitoramento do serviçço de
colposcopia e do tratamento dos casos
de lesões;

Atenção
Básica

4. Garantir a oferta de 100% dos
exames solicitados no pré-natal para
as gestantes da rede pública;

Realização do diagnóstico de gravidez na
rede própria,

Elaboração e implantação da rotina de
fluxo do laboratório (realização de
exames e entrega de resultados),
otimizando o acesso, com atenção
especial para a gestante da área rural;

Informatizaçãodas ESF com a
descentralização da marcação de
exames

Assistência
de Média
Complexida
de

5-Aumentar a cobertura de testagem
para Sífilis no pré-natal, realizando
2500 exames,

Monitoramento mensal da realização do
exame de VDRLdurante todo o pré-natal
e no parto;

Atenção
Básica/
Vigilância
em saúde



Monitoramento semanal, junto aos
laboratórios, para a identificação de
gestantes com VDRL positivos, fazendo
referencia ao SAE para tratamento com
qualidade;

Atenção
Básica/
Vigilância
em saúde

6-Aumentar para 100% a cobertura de
tratamento adequado nas gestantes
com Sífilis.

Realização de capacitação sobre sobre
o prtocolo de tratamento de sífilis em
gestante com os profissionais que
reaizam o prénatal;
Aquisição com regularidade dos
medicamentos preconizados;

Monitoramento mensal da prática do
prénatal nas ESF;

Atenção
Básica

7.Garantir a cobertura de 100% das
gestantes com exame de HIV no pré-
natal e no parto;

Monitoramento mensal, durante todo o
pré-natal da realização do exame de HIV;

Monitoramento da realização do exame
de HIV por ocasião do parto, na
maternidade da rede pública e
conveniada;
Aquisição dos insumos necessários para
realização do exame pelo método Elisa e
dos kits de teste rápido com suprimento
regulas das maternidades;

Implantação do exame de HIV Elise no
Laboratório Municipal

Atenção
Básica

8.1 Razão 0,12 entre mamografias
realizadas nas mulheres de 50 a 69
anos e a população feminina nesta
faixa etária.

Garantia de acesso das mulheres ao
exame de mamografia na unidade de
referencia em Petrolina.

Atenção
Básica/
Média
Complexida



Realização de levantamento das metas,
a partir de parâmetros ministeriais, por
microárea/área de ES F e fazer a
programação para 6 meses;

de

12- garantir suplementação alimentar a
100% das gestantes com carências
nutricionais, assistidas na rede pública

Promoção da suplementação alimentar
para gestantes com baixo peso, através
do programa do ferro e Vitamina A;

Acompanhamento do Pré-Natal de baixo
risco;

Promoção da vacinação antitetânica,
fazendo a busca ativa ;

Monitoramento da assistência ao
Puerpério, implantando ficha de
avaliação na rede;

Promoção de atividades educativas para
promoção da saúde da gestante;

Atenção
Básica

1 .ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Implementar Política de atenção aos adolescentes/jovens.
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE



l
1.Qualificar 80% dos profissionais de saúde da atenção básica (ESF) no atendimento aos adolescentes, enfocando a sexualidade,
prevenção de DST//HIV/AIDS, HEPATITE, direitos sexuais e reprodutivos, gravidez, pré-natal e agravos específicos;
2.Ampliar, organizar e monitorar o acesso dos adolescentes e jovens a preservativos masculinos e femininos e demais métodos
contraceptivos segundo as normas técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde;
3.Implantar o Programa Saúde na Escola trabalhando ações continuadas de educação / prevenção da gravidez na adolescência,
DST/H l V/AIDS/tabagismo, intensificando a transversalidade nas escolas
4.Garantir a identificação e o acompanhamento das crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e violência doméstica nasunidades
de atenção básica, articulando e assegurando referência para os serviços especializados com vista à intersetorialidade;
õ.Acompanhar as gestantes adolescentes, integrando-as às políticas de saúde, com assistência social e educação;
6.Estimular a realização dos exames de prevenção do câncer de colo de útero para adolescentes com inicio de atividade sexual precoce;

Ações e metas anuais

Metas

1.Qualificar 80% dos profissionais de
saúde da atenção básica (ESF) no
atendimento aos adolescentes,
enfocando a sexualidade, prevenção
de DST//H l V/AIDS, HEPATITE, direitos
sexuais e reprodutivos, gravidez, pré-
natal e agravos específicos;

2.Ampliar o acesso dos adolescentes e
jovens a preservativos masculinos em
100% das Unidades de Saúde e
demais métodos contraceptivos
segundo as normas técnicas
preconizadas pelo Ministério da Saúde;

3.Implantar o Programa Saúde em 10
escolas publicas, trabalhando ações
continuadas de educação / prevenção
da gravidez na adolescência,
DST/H l V/AIDS/ tabagismo,
intensificando a transversalidade nas
escolas;

Ações

Realização de oficinas com os
profissionais da Estratégia Saúde da
Família na Política de atenção a Saúde
do adolescente;

Descentralização do acesso ao
preservativo para a Unidade de Saúde -

Aquisição de preservativo para
fortalecimento as ações prevenção
descentralizadas;

Elaboração do Projeto para implantação
do Programa Saúde na Escola,

Adesão do município de Salgueiro ao
promra Saúde na Escola

Sensibilização/pactuação das escolas

Recursos
orçamentário
s(R$)

Origem
dos
recursos
(R$)

Área
responsável

H l V/AIDS

Atenção
Básica

Parcerias



para adesão ao projeto,

Oficina de sensibilização das escolas
para execução das ações do Programa;

Realização de Oficina de apresentação
do Programa Saúde na Escola e
sensibilizaçãp dos profissionais das ESF
para a pactuação das ações intersetorais;

Implantação de uma Comissão
Intersetorial ( Saúde, educação) para
planejamento, execução e
monitoramento da efetivação do Prorama
Saúde na Escola.

4.Garantir a notificação e
acompanhamento das crianças e
adolescentes vítimas de abuso sexual
e violência doméstica nas unidades
básicas de saúde, articulando e
assegurando referência para os
serviços especializados com vista à
intersetorialidade

Elaboração de Projetos de prevenção da
Violência Domestica e Sexual.

Monitoramento das notificações
unidades Hospitalares e UBS.

nas

Atenção
Básica

5 Reduzir o percentual de gravidez na
adolescência em 7% em 2011 em
relação a 2010.

Realização de palestras educativas nas
escolas;

Distribuição de preservativos de forma
descentralizadas nas unidades de Saúde
da Família.

Atenção
Básica

6.Estimular a realização de exames de
prevenção do câncer de colo de útero
para adolescentes com inicio de
atividade sexual precoce;

Monitoramento dos exames realizados e
produção de gráficos estatísticos;
Orientação aos Agentes Comunitários de
Saúde para a sensibilização e incentivo
do publico alvo e monitoramento das
metas.

Atenção
Básica



1.ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PU\NO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Implantar uma Política de atenção às pessoas com deficiência
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 .Articular implantação do serviço de reabilitação junto ao IMIP e Hospital Regional;
2.Adequar à estrutura física de 100% das unidades da rede municipal de saúde para garantir o acesso das pessoas com deficiência;
3- Realizar o diagnóstico dos usuários com necessidade de uso aparelhos de órtese e prótese, fazendo a articulação/ pactuação com o
Estado para garantir do acesso;
4.Realizar, de forma intersetorial, o trabalho educativo na comunidade,visando fortalecer os direitos das pessoas com deficiência.
5.Realizar um diagnóstico da população de albino no município, na perspectiva de desenvolvimento de ações especificas;
Ações e metas anuais

Metas Ações

Recursos
orçament
ários (R$)

Origem
recursos
(R$)

dos Área
responsável

Parcerias

2.Adequar à estrutura física de 80%
das unidades da rede municipal de
saúde para garantir o acesso das
pessoas com deficiência,

Melhoria do acesso a caideirantes nos
postos de saúde,;

Realização de grupos terapêuticos e
terapias individuais nas áreas de
Fisioterapia, terapia ocupacional e
Fonoaudióloga.

Visitas e atenção domiciliar a pacientes
com dificuldade de3 locomoção nos
domicílios,

Gestão



1.ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Fortalecer as ações de saúde para as populações tradicionais (Quilombolas, Indígenas e assentados )
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Garantir o acesso e atenção à saúde à população negra, indígenas e assentados;
2.Implantar o programa de anemia falciforme na atenção básica e garantir o acesso aos exames e tratamento especializado na
referenciapactuada;
3. Incorporar na formação de educação permanente dos profissionais a abordagem de questões especifica das comunidades tradicionais
Ações e metas anuais

Metas

1 .Garantir o acesso e atenção à saúde
à população indígenas, através da
implantação de 01 ESF e nas áreas
de assentadamentos, organização do
acesso da população;

Ações

Remapeamento da população residente
no território de Conceição das Crioula
para planejamento da implantação de

Implantação da ESF na área Indígena de
Conceição das Crioulas;

Recursos
orçamentário
s(R$)

-

Origem
dos
recursos
(R$)
-

Área
responsável

Atenção
Básica

Parcerias

Ministério
da
Saúde/FU
NASA

1.ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Fortalecer as linhas de cuidado no âmbito da atenção básica
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Reduzir a taxa de internação por diabetes Militus e suas complicações para menos de 15/10.000 até 2013;



2.Reduzir a taxa de internação por AVC para menos de 13/10.000 até 2013;
3..Monitorar o cadastramento no SIS-HIPERDIAde 100% dos hipertensos e diabéticos.
4.Reduzir para 3% a incidência de tuberculose até 2013
5.Reduzir para menos 4 % a prevalência de Hanseníase até 2013;
G.Examinar mais de 90% do contatos intradomiciliares dos casos novos de Hanseníase, avaliando 100% o grau de incapacidade física
dos casos novos diagnosticados e 100% dos casos curados.
7.Reduzir o abandono de tratamento a percentuais inferiores a 5% da tuberculose e 4% para hanseníase;
8.Curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados de tuberculose e 90% de hanseníase, encerrando oportunamente mais de 95% dos
casos no SINAN;
9.Garantir a adesão de 100% da ESF no tratamento/ acompanhamento dos tabagistas nas unidades de atenção básica, qualificando os
profissionais;
IQ.Confirmar, por sorologia, 90% dos casos suspeito de Hepatite B
Ações e metas anuais

Metas Ações

Recursos
orçamentários
(R$)

Origem
dos
recursos
(R$)

Área
responsa
vê l

Parceria
s

1. Reduzir a taxa de internação por
diabetes Militus e suas complicações
para 19/10.000 em 2011;

Monitoramento mensal das internações
hospitalares através do trabalho do ACS;

Mapeamento, por microárea, com a
notificação dos usuários com fatores de
risco;

Alimentação e analise mensal dos
Sistemas de Informação - HIPERDIA,
socializando com as áreas e microáreas
da Estratégia Saúde da Família e PACS;

Realização de visita domiciliarres
acompanhamento;

de

Realização do acompanhamento
ambulatória! e domiciliar pelos
profissionais da ESF e NASF;

Garantia regular do fornecimento dos
medicamentos preconizados pelas



portarias ministeriais;

Realização do exame dos níveis de
glicose (glicemia capilar) pelas unidades
de saúde, sistematicamente;

Realização, na rede própria e/ou
referenciamento, do atendimento
laboratorial para apoio ao diagnóstico de
complicações;

Realização do primeiro atendimento às
complicações agudas e outras
intercorrências nas ESF;

Encaminhamento dos casos graves para
outro nível de complexidade;

Capacitação dos profissionais das ESF
para a realização de atividades
educativas sobre condições de risco
(obesidade, vida sedentária); prevenção
de complicações (cuidados com os pés );
Orientação nutricional, cessação do
tabagismo e alcoolismo, controle da PA e
das dislipidemias); auto-aplicação de
insulina;

Monitoramento da prática de cada ESF
na realização dos grupos com
orientações de cuidado com os
diabéticos;

Regulação das consultas médicas em
Endocrinologia para o publico alvo.



2.Reduzir a taxa de internação
AVC para 13/10.000 até 2011;

por Monitorameno da PA dos hipertensos
Avaliados em situação de risco;

Realização do acompanhamento
ambulatorial e domiciliar para o
tratamento dos casos de hipertensão

Momitoramento das visitas de
acompanhameno. domiciliares aos
pacientes com sequelas de AVC e outras
complicações, pelas ESF

Monitoramento mensal das internações
hospitalares por área da Estratégia
Saúde da Família;;

Garantia regular dos medicamentos
preconizados;

Garantia da
referenciamento
laboratoriais
preconizados;

Realização e/ou
para exames

complementares

Atendimento as crises hipertensivas e
outras complicações;

Realização de ações educativas para
controle de condições de risco
(obesidade, vida sedentária, tabagismo)
e prevenção de complicações

Atenção
Básica

S.Cadastrar, no SIS-HIPERDIA, 100%
dos hipertensos e diabéticos
esperados para o perfil do município de
Salgueiro.

Definição de um técnico responsável pela
alimentação do sistema.

Avaliação do Sistema HIPERDIA,
medindo o nível de desatualização e

Atenção
Básica



definir os encaminhamentos para
atualização dos dados conforme a
realidade de cada ESF/PACS;

Cadastramento e alimentação dos dados
de forma regular no hiperdia;

Alimentação e análise dos Sistemas de
Informação SIAB/HIPERDIA/SIM

4.Reduzir para 5% a incidência de
tuberculose até 2011

Realização de duas campanhas de
informação e de detecção;

Monitorar a busca ativa dos suspeitos (
tocidores crónicos, alcoólatras etc);

Monitoramento das notificações e
tratamento dos casos;

Garantia regular dos exames e
medicamentos e material para detecção;

Realização ou referenciamento para
exame radiológico em SR com
baciloscopias negativas (BK-)

Atenção
Básica /
Vigilância
em Saúde

5. Reduzir para menos 4% a
prevalência de Hanseníase até 2011;

Realização de atividades educativas,
com medidas preventivas (Pesquisa de
comunicantes, divulgação os sinais e
sintomas de hanseníase, prevenção das
incapacidades físicas;

Realização de duas campanhas
informação de detecção (escolares e
população geral);

Monitoramento das
tratamento dos casos;

notificações e

Atenção
Básica /
Vigilância
em Saúde



Garantia regular dos exames e
medicamentos e material de detecção;

Identificação dos casos de Sintomáticos
Dermatológicos entre usuários;

Realização do exame de Sintomáticos
Dermatológicos e comunicantes de casos
suspeitos;

6.Examinar mais de 90% do contatos
intradomiciliares dos casos novos de
Hanseníase, avaliando 100% o grau
de incapacidade física dos casos
novos diagnosticados e 100% dos
casos curados.

Monitoramento, junto as UBS e SINAN
das ações de exames clínicos e
avaliação do grau de incapacidade física
nos contatos intradomiciliares;

Avaliação e classificação das
incapacidades físicas,

Atenção
Básica /
Vigilância
em Saúde

7.Reduzir o abandono de tratamento a
percentuais inferiores a 5% da
tuberculose e 4% para hanseníase;

Monitoramento dos pacientes
programa;

no

Sensibilização dos profissionais para a
ampliação do tratamento supervisionado;

Realização de parceria para aquisição de
géneros alimentícios para apoio ao
tratamento;

Atenção
Básica /
Vigilância
em Saúde

8.Curar pelo menos 85% dos casos
diagnosticados de tuberculose e 90%
de hanseníase, encerrando
oportunamente mais de 95% dos
casos no SINAN ;

Monitoramento dos pacientes em
tratamento, realizando o encerramento
oportuno dos casos no sistema;

Garantia regular de medicamentos e
exames;

Realização do tratamento supervisionado
em todos os casos;

Atenção
Básica /
Vigilância
em Saúde

Garantir o atendimento as



intercorrencias;

Realizaçãp de
tratamento;

busca de faltosos ao

Realização do acompanhamento
ambulatorial e domiciliar dos pacientes
positivos;

Garantir a realização da avaliação
dermato-neurológica dos pacientes;

Realização de curativos dos pacientes;

Realização da classificação clínica dos
casos (multibacilares e paucibacilares);

Alimentação e analises dos Sistemas de
Informação;

Aplicação das técnicas simples de
prevenção e tratamento de
incapacidades

10.Confirmar, por sorologia, 90% dos
casos suspeito de Hepatite B

Implantação do exame sorológico dos
casos suspeitos de hepatite B, no
laboratório municipal.

Adoção de um livro para registro
/Monitoramento dos casos suspeitos de
Hepatite B, quanto a confirmação por
sorologia, fazendo as devidas
articulações Laboratório/Diretoria de
Atenção Básica/SAE;

Diagnósti
co



1.ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Implantar a Política de Promoção da Saúde;
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Proporcionar melhoria na qualidade de vida de grupos prioritários;
2.Realizar parcerias com empresas locais e instituições fortalecimento das ações de promoção da saúde;
3.Sensibilizar 100% das Equipes de Saúde da Família para adesão à Política de Promoção da Saúde
4-Elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde, considerando as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional
Ações e metas anuais

Metas
1. Proporcionar melhoria na qualidade
de vida de grupos prioritários;

Ações
Contratação de prestação de serviços de
monitores para o projeto (professores de
Educação Física e Educador Sociais );

Desenvolvimento do Projeto Salgueiro
Mais Saudável - Práticas corporais -
atividades físicas - alimentação saudável
e controle do tabagismo nos Pólos das
Academias das Cidades, com a garantia
da infra-estrutura de funcionamento,(
equipamentos, serviços e material de
consumo) articulado Estratégia Saúde da
Família;

Realização de estudos, pesquisas e
atividades de avaliação das ações de
alimentação e nutrição nos grupos
prioritários;

Recursos
orçamentários
(R$)
36.000

7.000

3.000,00

22.000

Origem dos
recursos
(R$)
Recursos de
transferência
do SUS;
Recursos
Próprios

Transferênci
a do SUS
Recursos
próprios

Área
responsável

Vigilância
em
Saúde/Prom
oção da
Saúde

Parcei
ros

Minist
ério da
Saúde



Promoção de orientações sobre
alimentação saudável, com base nas
diretrizes alimentares para os grupos e
em campanhas de midia;

Realização de ações educativas de
incentivo ao consumo de alimentos
regionais, brasileiros, especialmente
frutas, legumes e verduras;

Acompanhamento da situação alimentar
e nutricional por meio do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional;

Implementação e cumprimento das
metas dos programas nacionais de
suplementação de ferro e de vitamina A,_ _ . --_---3 —-__ — - - - ~ -

Divulgar/sensibilizar a participação dos
grupos no Projeto Salgueiro Mais
Saudável.

Realização de oficinas para estudo da
Política Nacional de Promoção da Saúde
e sensibilização dos profissionais para o
desenvolvimento de ações de promoção
da saúde e qualidade de vida, na atenção
básica;

3.Sensibilizar 60% das Equipes de
Saúde da Família para adesão à
Política de Promoção da Saúde

4-Elaborar, pactuar e implantar a
política de promoção da saúde,
considerando as diretrizes
estabelecidas no âmbito nacional

Adotação da prática corporal/atividade
física no espaço da academia da cidade
e nos grupos nas atividades nas
unidades de saúde;;

Realização das ações
alimentação saudável;

relativas à

Implantação da Ficha de Notificação de
Violência Interpessoal;

Vigilância
em Saúde/
Promoção
da Saúde

Minist
ério da
Saúde



Elaboração de projetos para trabalhar a
prevenção da Violência Doméstica e
Sexual;

1 .ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Implantar Política de Atenção à Saúde do Homem

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Realizar campanhas informativas/educativas, anuais para sensibilizar os usuários do sexo masculino para a prevenção das Doenças
Sexualmente Transmissíveis e das neoplasias (próstata e pênis);
2. Desenvolver Projeto Educação/prevenção para a redução dos acidentes de transito, com foco na prevenção de acidentes de
motocicletas;
3.Capacitar os profissionais de saúde nos fundamentos da política de saúde do homem;

4.Monitoramento das ações educativas/preventivas e curativas das DST/HIV/AIDS e HEPATITES, prevenção de câncer de próstata e
pênis,
5 Contratar 01 serviço de Consultas em Urologia na Policlínica

Ações e metas anuais

Metas
1. Realizar campanhas
informativas/educativas, anuais para
sensibilizar os usuários do sexo
masculino para a prevenção das
Doenças Sexualmente Transmissíveis
e das neoplasias (próstata e pênis)

Ações
Produção e distribuição de material
educativo/informativo sobre Prevenção
do Câncer de Protata para apoio as
ações das Equipes da Estratégia Saúde
da Família.

Recursos
orçamentários
(R$)

Origem dos
recursos
(R$)

Área
responsa
vê l

Parceir
os



4. Monitorar as ações
educativas/preventivas e curativas das
DST/HIV/AIDS e HEPATITES,
prevenção de câncer de próstata e
pênis,

5- Contratar 01 serviço de Consultas
em Urologia na Policlínica.

Produção de material informativo/
educativo sobre a prevenção às
DST/HIV/AIDS e HEPATITES, para
apoio a trabalho do ACS e outros
profissionais da ESF;

Monitoramento mensal das ações
realizadas;

Licitação e contratação de prestadores
de serviços de saúde - consultas em
urologia

1 .ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Consolidar a Política municipal de atenção ao idoso.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 .Vacinar a população da faixa etária de 60 anos e mais contra influenza, atingindo coberturas superiores a 80%;
2.Implementar a caderneta de atenção a saúde de idoso em 100% das ESF;
S.Garantir atenção domiciliar a 100% dos idosos acamados;
4.Ampliar a oferta de consultas oftalmológicas para a população de 60 anos e mais, em 30% e 20% o número de cirurgia de catarata até
2013;
5.Implementar o acesso das pessoas idosas ao colírio para tratamento de Glaucoma;
6) Implantar 02 grupos de Praticas corporais e atividades física com idosos na Academia da Cidade.



Ações e metas anuais

Metas

1. Vacinar a população da faixa etária
de 60 anos e mais contra influenza,
atingindo coberturas superiores a 80%;

Resultado 89%

2. Implementar a caderneta de atenção
a saúde de idoso em 100% das ESF;

3. Garantir atenção domiciliar a 100%
dos idosos acamados;

4.Ampliar a oferta de consultas
oftalmológicas para a população de 60
anos e mais, em 10% e 10% o número

Ações

Realização das campanhas de vacinação
preconizadas pelo Ministério da Saúde;

Monitoramento das coberturas vacinais,
apoiando as UBS no cumprimento das
metas;

Garantia da logística necessária à
realização das campanhas de vacinação;
Distribuição de exemplares da cadernete
de saúde do idoso;

Monitoramento e supervisão do uso da
caderneta por unidade de saúde por
parte da Coordenação do PSF;;

Garantia no cronograma de trabalho das
Unidades de Saúde, a visita domiciliar
aos idosos acamados, por parte da
equipe ESF;

Monitoramento das visitas mensais pelo
Agente Comunitário de Saúde;;

Visitas domiciliares da Equipe NASF aos
idosos acamados;

Realização de orientações a cuidadores
de idosos do âmbito familiar pela Equipe
NASF.
Realização de levantamento do número
de cirurgias realizadas e as
necessidades, fazendo planejamento

Recursos
orçamentários
(R$)

( o recurso
orçado é para
todas as
campanhas de
vacinação do
ano de 2011,
constam do
campanhas de
vacinação.)
-

-

-

Origem
dos
recursos
(R$)

-

-

-

Área
responsável

Vigilância
em Saúde

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Atenção
Especializa
da

Parceiro
s

Ministéri
o da
Saúde

Ministéri
o da
Saúde

-

Fundaçã
o Alino
Ventura



de cirurgia de catarata em
2011;

5. Implementar o acesso das pessoas
idosas ao colírio para tratamento de
Glaucoma;

6) Implantar 02 grupos de Praticas
corporais e atividades física com
idosos na Academia da Cidade

junto a FAV;

Organização do acesso da população
idosa à consultas Oftalmológicas
Levantamento das pessoas com
indicação para de glaucoma;

Cadastramento dos idosos usuários de
colírio para Glaucoma, monitorando a
acesso sistemático ao colírio;

Garantia, junto a Secretaria Estadual de
Saúde, da dispensação sistemática dos
colírios;

Visitas ao UBS para mobilização do
público alvo para a formação de grupos;

Monitoramento através de relatório do
desempenho das atividades;
Realização de Avaliação física e
nutricional dos participantes dos grupos.

Atenção
Básica/
Vigilância
em Saúde



1.2 .ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o acesso da população Salgueirense a Atenção Básica a Saúde de qualidade, de forma articulada e promovendo a integração
das ações de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

DIRETRIZ:
Garantir a atenção às pessoas com necessidades de reabilitação.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 .Implantar o núcleo de atenção integral à saúde da família - NASF, de acordo com a portaria n° 1065/GM do Ministério da Saúde.

Ações e metas anuais

Metas Ações

Recursos
orçamentários
(R$)

Origem dos
recursos
(R$)

Área
responsav
el

Parceir
os

1 Implantar o núcleo de atenção
integral à saúde da família - NASF,
de acordo com a portaria n° 1 065/GM
do Ministério da Saúde.

Elaboração do Projeto para Implantação
do NASF l;

Contratação de dois fisioterapeutas; dois
terapeutas ocupacionais, 01 farmacêutico,
um nutricionista e um fonoaudiólogo para
compor a equipe do NASF

Aquisição de material de consumo para
apoio as ações do NASF l

Contratação de serviços de terceiro
pessoa física para apoio a ação do NASF l

Contratação de serviços de terceiro

-

213.000

7.000

5.000

5.000

-

Recursos de
Transferência
do SUS

Recursos de
transferência
do SUS
Recursos de
transferência
do SUS
Recursos de

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Atenção

-

Ministério
da Saúde

-

-



pessoa jurídica para apoio a ação do
NASFI
Aquisição de equipamento e material
permanente para o NASF 1

Qualificação e fortalecimento da ação dos
cuidadores de pessoas com deficiência,
através de orientações nas visitas
domiciliares

20.000

transferência
do SUS
Recursos de
transferência
do SUS

Básica

Atenção
Básica

Atenção
Básica

1.2. .ASSISTÊNCIAAMBULATORIAL ESPECIALIZADA

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: Garantir oferta de atenção especializada de forma resolutiva e articulada com atenção
básica

DIRETRIZ:
Consolidar modelo de Atenção à Saúde Mental, no campo do transtorno mental;
Consolidar modelo de
Atenção à Saúde Mental, estruturando uma rede de redução de danos no consumo de álcool, fumo e outras drogas.
Ampliar a oferta de consultas, terapias e exames de média complexidade, com garantia de acesso aos grupos prioritários.
Normatizar o atendimento das Urgências e emergências na atenção básica
Articular a implantação do SAMU.na VII Regional de saúde
Consolidar o modelo de Atenção à Saúde Bucal.
Implantar e qualificar o Laboratório Municipal de analises Clinica.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 Transformar o CAPS l em CAPS II,ampliando o número de recursos humanos, atenção a usuários de álcool e outras drogas e
desenvolvimento de ações educativas voltadas à promoção da saúde mental junto a atenção básica e as famílias;
2.Fortalecer a rede de cuidado em saúde mental com a implantação do ambulatório de Psiquiatria e Psicologia na Policlínica;
3.Fortalecer a rede de cuidado em saúde mental a implantação do serviço social e terapia ocupacional no ambulatório de saúde mental;

4.Garantir veiculo para suporte as ações do CAPS;
5.Informatizar o CAPS a fim de gerar dados /informações para subsidiar o planejamento de estruturação e fortalecimento da rede e
monitoramento dos dados;



9.garantir oficinas sistemáticas de artesanatos para os usuários do CAPS
1.Ampliar para 100% número de unidades municipais de Saúde como referência para Abordagem e Tratamento do Fumante até final de
2013;
2.Capacitar 25 profissionais da atenção básica através do de Redução de Danos e Ações de Prevenção às DST/AIDS, Hepatites B e C
Relacionados ao Uso de Álcool e Outras Drogas no Sertão Pernambucano pelo Centro de Prevenção as Dependências - CPD;
3.Implantar a oferta de exames de imagem ( Ultra-sonografia ) na rede própria, ampliando em inclusive para a detecção do câncer de
mama;
4.Articular a implantação do CAPS AD como fortalecimento a rede de cuidados em saúde mental;

1. Implantar 01 (um) Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, fortalecendo a rede de Saúde Bucal;
2. Implantar 01 Laboratórios de Prótese Dentária no Centro de
Especialidades odontológicas - CEO;
1 .Garantir a informatização do Laboratório Municipal de Analises Clinicas

2.Garantir equipamentos os insumos necessários ao funcionamento do LMAC
3.Nomear e capacitar recursos humanos para o Laboratório Municipal.
4.Garantir a realização de exames de hormônios e outros terceirizando o serviço;

6.Organizar/ normatizar da rotina do laboratório;
/.Implantar a realização de exames sorológicos de HIV, Hepatites e dengue;
1. Implementar o ambulatório de especialidades médicas com o funcionamento pleno da Policlínica
1 .Elaborar o projeto de implantação de uma unidade do SAMU na VII
Regional de Saúde, com sede no município de Salgueiro;
Ações e metas anuais

Metas

1 Transformar o CAPS l em CAPS
II, ampliando o número de recursos
humanos, atenção a usuários de álcool
e outras drogas e desenvolvimento de
ações educativas voltadas à promoção
da saúde mental junto a atenção
básica e as famílias;;

Ações

Garantia de Recursos Humanos para o
funcionamento pleno do CAPS l

Recursos
orçamentários
(R$)

89.000

350.000

Origem
dos
recursos
(R$)
Recursos
Próprios

Recursos
de
transferên
cias do
SUS

Área
responsável

Saúde
Mental

Parceiro
s

MS



Garantia de insumos para suporte as
ações do CAPS

Garantia de Equipamentos e material
permanente para suporte as ações do
CAPS

Contratação de serviços de Pessoa
Física para monitores das oficinas de
artezanato e vassouraria e outros suporte
as ações do CAPS ;

Contratação de serviços de Pessoa
Jurídica para suporte as ações do CAPS

5.000

35.000

3.000

5.000

7.000

45.000

20.000

20.000

Recursos
Próprios

Recursos
de
transferên
cias do
SUS
Recursos
Próprios

Recursos
de
transferên
cias do
SUS
Recursos
Próprios

Recursos
de
transferên
cias do
SUS
Recursos
Próprios

Recursos
de
transferên
cias do
SUS



3. Fortalecer a rede de cuidado em
saúde mental a implantação do serviço
social e terapia ocupacional no
ambulatório de saúde mental;

4. Garantir veiculo para suporte as
ações do CAPS;

6. Garantir um prédio apropriado para o
funcionamento adequado do
CAPS;

9. Garantir oficinas sistemáticas de
artesanatos para os usuários do CAPS

3. Implantar a oferta de exames de
imagem ( Ultra-sonografia ) na rede
própria, ampliando inclusive para a
detecção do câncer de mama;

Garantia de participação dos
profissionais do CAPS 1 em capacitações,
seminários, reunião técnica fora do
município.

Articulação junto a coordenação nacional
de saúde mental para autorização do
CAPS II.

Contratação de Assistente Social e
Terapeuta Ocupacional

Organização de cronograma de veiculo
do NASF para atender as necessidades
da equipe do CAPS em trabalho externo.
Aquisição de imóvel para infra-estrutura
adequada ao funcionamento do CAPS

Licitação de prestação de serviço em
arte, educação e produção;

Desenvolvimento da oficina de produção
de vassouras de garrafa peti.

Ampliar o numero de Exames de
Ultrassonografia na Rede Própria,
reprogramando a FPO,.

5.000 Recursos
próprios

o recurso
consta na
dotação
especifica

0 recuso
foi
comtempl
ado na
dotação
Serviço
de
Terceiro
Pessoa
Física
CAPS

Atenção
Especializa
da

Saúde
Mental

Gestão

Saúde
Mental

Atenção
Especializa
da



1. Implantar 01 (um) Centro de
Especialidades Odontológicas - CEO,
fortalecendo a rede de Saúde Bucal;

2. Implantar 01 Laboratórios de
Prótese Dentária no Centro de
Especialidades odontológicas - CEO;

1. Garantir a informatização do
Laboratório Municipal de Analises

2. Garantir equipamentos os insumos
necessários ao funcionamento do
LMAC - Laboratório Municipal de
Análises Clinicas.

Implantação do Centro de Especialidades
Odontológica - CEO com a contratação
de Recursos Humanos e garantias de
equipamentos e insumos.

Realização de licitação para a
contratação de um Laboratório com o
Serviço de prótese dentária

Reavaliação da informatização do
laboratório levantando os problemas e
buscando as soluções.
Garantia de insumos para suporte as
ações do Laboratório Municipal

Garantia de Equipamentos e material
permanente para suporte as ações do
Laboratório Municipal

Contratação de serviços de Pessoa
Física para manutenção e suporte as
ações do Laboratório Municipal

396.000

;

30.000

30.000

15.000

10.000

15.000

Recursos
próprios
Recursos
de
transferên
cia do
SUS
Recursos
próprios

Recursos
de
Transfere
ncia do
SUS
Recursos
próprios

Saúde
Bucal

Média
Complexida
de



Contratação de serviços de Pessoa
Jurídica para suporte as ações do
Laboratório Municipal.

15.000 Recursos
próprios

3.Nomear e capacitar recursos
humanos para o Laboratório Municipal.

Garantia de Recursos Humanos
necessários ao Laboratório Municipal de
Análise Clinicas.

149.000 Recursos
próprios

/.Implantar
sorológicos
Dengue;

a realização de exames
de HIV, Hepatites e

Descentralização da realização de
exames sorológicos de HIV e Hepatites
para a Rede Própria.

Secretari
a
Estadual
de
Saúde

1. Implementar o ambulatório de
especialidades médicas com o
funcionamento pleno da Policlínica

Garantia das especialidades médicas já
implantadas (neurologia, ortopedia,
endocrinologia, otorrinolarigologia) e
Implantação de novas especialidades
médicas ( Psiquiatria, ultrassonografia,
urologia, endoscopia, pediatria,
cardiologia).

Implantação de outros serviços
especializados (psicologia, nutrição,
serviço social)
Garantia de insumos para suporte as
ações da Policlínica Municipal

Garantia de Equipamentos e material
permanente para suporte as ações da
Policlínica Municipal

Contratação de serviços de Pessoa
Física para suporte as ações da
Policlínica Municipal

Contratação de serviços de Pessoa
Juridica para suporte as ações do

718.000 Recursos
próprios e
de
transferên
cia do
SUS



1. Elaborar o projeto de implantação de
uma unidade do SAMU na VII
Regional de Saúde, com sede no
município de Salgueiro;

Laboratório Municipal

Terceirização dos exames de hormônios
e outros
Elaboração do projeto para implantação
do SAMU Regional;

Urgência e
Emergência

Ministéri
o da
Saúde

1.3 . ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: Implementar a política de assistência farmacêutica com base na padronização,
definição de um modelo de assistência farmacêutica especialmente para a atenção básica, implantando protocolos, otimizando processo
de aquisição, dispensação, controle, avaliação, custeio, indicadores e metas para a assistência farmacêutica, tendo por base o uso
racional do medicamento.

DIRETRIZ:
Consolidar a política de Assistência farmacêutica.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

1 .Construir os protocolos de medicamentos com a participação dos trabalhadores, fazendo a sua divulgação nas unidades de saúde;

2.Instituir a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais sob a responsabilidade do município;
3.Sensibilizar e divulgar entre os profissionais de saúde a utilização da padronização;
4.Implantar o software HORUS, informatizando a Assistência Farmacêutica;

5.Garantir regularidade nos processo de aquisição e dispensação de medicamentos, com atenção especial para os medicamentos, de
uso continuado;
6.Estruturar 100% dos espaços físicos das unidades de dispensação
de medicamentos;
7.Informatizar as unidades de dispensação de medicamento;
8-Ampliar o espaço físico da Central de Abastecimento de medicamentos - CAF;
lO.Artícular junto a Secretaria Estadual de Saúde a regionalização da Farmácia de medicamentos especiais;



r
Ações e metas anuais

Metas
5. Garantir regularidade nos processo
de aquisição e dispensação de
medicamentos, com atenção especial
para os medicamentos, de uso
continuado;

6. Estruturar 100% dos espaços físicos
das unidades de dispensação de
medicamentos;

Ações
Aquisição de medicamentos básico de
acordo com as portarias ministeriais

Garantia sistemática de medicamentos
para tratamento das DST;

Garantia de medicamentos de uso
continuado para saúde mental;

Garantia de medicamentos não básicos
pactuados na REMUME;

Mapeamento das necessidades das
salas de dipensação de medicamentos
nas ESF;

Melhoria dos espaços físicos com
adequações.

Recursos
orçamentários
(R$)

129.000

311.000

10.000

5.000

5.000

183.000

35.000

-

Origem dos
recursos
(R$)

Recursos
Próprios

Recursos
de
transferênci
a do SUS

Recursos
de
Transferênci
a do SUS
Recursos
Próprios

Recursos
de
transferênci
a do SUS
Recursos
Próprios

Recursos
de
transferênci
a do SUS
-

Área
responsáv
el

Assistência
Farmacêuti
ca

-

Parceri
as

Ministér
io da
Saúde/
Secreta
ria
Estadu
ai de
Saúde

-



/.Informatizar as unidades de
dispensação de medicamento;

Realização de visitas mensais as UBS
para supervisão/orientação do
acondicionamento , controle e
remanejamento de medicamentos
Aquisição de computadores e
impressoras
Implantação do GIL modulo de controle
de medicamentos.

EIXO 2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Potencializar as ações desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica para uma atuação ágil, ampla e de qualidade nas informações
referentes à mortalidade, natalidade, doenças e agravos de notificação compulsória e outros eventos de interesse epidemiológico,
visando auxiliar o planejamento, a tomada de decisão e adoção de medidas pelo poder público voltadas para melhoria das condições de
saúde e qualidade de vida da população.

DIRETRIZ: Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ações e metas anuais

Metas
1. Implementar as ações de Vigilância
em Saúde garantindo recursos
humanos e materiais para o seu
funcionamento pleno.

Ações
Garantia de Recursos Humanos
necessários ao funcionamento dos
programas da área de Vigilância em
Saúde

Contratação de 05 Agentes de Saúde
Ambiental e Combate as Endemias, a
partir de seleção pública.

Contratação de 20 Agentes de Endemias
para reforço temporário por 90 dias as
ações de controle da Dengue
Aquisição dos móveis e equipamentos
necessários à estruturação dos
Departamentos subordinados a Vigilância
em Saúde

Recursos
orçamentários
(R$)

138.000

347.000

3.000

3.000

Origem dos
recursos
(R$)

Recursos
próprios

Recursos
de
transferênci
as do SUS

Recursos
próprios

Recursos

Área
responsáv
el

Vigilância
em Saúde

Vigilância
em Saúde

Parcerias

-

-



2. Garantir a efetivação das
Campanhas de Vacinação com o
cumprimento das metas pre-
estabelecidas ( coberturas vacinais )..

Aquisição de material de consumo (
enfermagem, caixas térmicas , escritório,
limpeza, insumos de informática,
combustível, peças para manutenção de
veículos,!, alimentação para cães,
suprimento de informática etc. ), para
suporte as atividades as atividades.
Contratação de serviços de Pessoa
Física para suporte as atividades
(locação de veículos, manutenção da
rede física, hidráulica e elétrica do canil,
manutenção de veículos e etc.)

Contratação de serviços de Pessoa
Jurídica para suporte as atividades
(telefone, manutenção de móveis e
equipamentos, seguros de veículos,
capacitações, campanhas educativas e
informativas, assessoria jurídica,
impressos etc.)
Garantia da participação de profissionais
em capacitações, Congressos,
Seminários, reuniões técnicas e etc.) fora
do município
Aquisição de material de consumo

Contratação de serviços de Pessoa
Física para suporte as atividades

50.000

3.000

40.000

3.000

50.000

3.000

3.000

5000

1000

15.000

de
transferênci
as do SUS
Recursos
próprios

Recursos
de
transferênci
as do SUS
Recursos
próprios

Recursos
de
transferênci
as do SUS
Recursos
próprios

Recursos
de
transferênci
as do SUS
Recursos
próprios

Recursos
próprios

Recursos
de
tranferencia
s do SUS
Recursos
próprios

Vigilância
em Saúde

Vigilância
em Saúde

Vigilância
em Saúde

Vigilância
em Saúde

- -



(locação de veículos, alimentação, ajuda
de custo aos vacinadores e etc.)

Contratação de serviços de Pessoa
Jurídica para suporte as atividades
(divulgação, impressos etc.)

20.000

5000

7000

Recursos
de
tranferencia
s do SUS
Recursos
próprios

Recursos
de
tranferencia
s do SUS

- -

EIXO 2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Potencializar as ações desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica para uma atuação ágil, ampla e de qualidade nas informações
referentes à mortalidade, natalidade, doenças e agravos de notificação compulsória e outros eventos de interesse epidemiológico,
visando auxiliar o planejamento, a tomada de decisão e adoção de medidas pelo poder público voltadas para melhoria das condições de
saúde e qualidade de vida da população.
2.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRETRIZ:
Fortalecer a captação de óbitos, nascimentos e agravos de notificação compulsória;
Ampliar a investigação de óbitos infantis, maternos e de mulheres em idade fértil;
Garantir a execução de ações pactuadas na PPI-VS
Ampliar as ações de controle da tuberculose, reforçando a articulação entre Vigilância Epidemiológica e Atenção à Básica a Saúde e
outras políticas públicas.



Intensificar ações de controle da hanseníase, reforçando a articulação entre Vigilância Epidemiológica e Atenção à Básica a Saúde e
outras

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 .Coletar anualmente as Declaração de Óbitos - DO esperadas conforme parâmetros ministeriais;
2.Coletar anualmente as declaração de nascidos vivos - DN esperadas conforme parâmetros ministeriais;
1.Investigar 100% dos óbitos maternos;
2.Investigar 100% dos óbitos de mulheres em idade fértil;
3.Investigar 90% dos óbitos de crianças menores de 01 ano;
1.Monitorar as notificações dos casos de Sífilis em gestantes de acordo com as estimativas dos casos esperados;
2.Ampliar a detecção dos casos de Hepatite B, garantido qualidade no encerramento dos casos por critério laboratorial;
3.Encerrar oportunamente mais de 80% das investigações de notificação compulsórias registrada no SINAN
4.Enviar mais de 90% de dados do SINAN e SIM com regularidade (semanal)
õ.Aumentar para 98% dos óbitos com causa básica definida;
G.Tratar 90% dos portadores de Schistosoma mansoni;
7.Curar clinicamente 100% dos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana e 100% dos casos de Leishmaniose Visceral;
8.Realizar tratamento em 100% dos casos de acidentes dos casos de acidentes por animais peçonhentos
9.Realizar no mínimo 85% de coleta oportuna dos caso de paralisia flácida;
10.Investigar oportunamente 85% dos casos suspeito de Sarampo e Rubéola; encerrando no mínimo 95% dos caos notificados de
doenças exantemáticas;
11.Manter em O (zero) o número de casos de letalidade por dengue hemorrágica
1.Realizar baciloscopia de diagnóstico para 100% dos casos sintomáticos respiratório;
2.Notificar 100% dos casos novos pulmonares baculíferos diagnosticados;
3.Realizar tratamento em 100% dos casos novos pulmonares baciliferos diagnosticados;
4 Monitorar as taxas de cura de Tuberculose e as principais causas de abandono de tratamento por unidade de saúde;
6 Monitorar a imunização de BCG em adultos.
1 Implementar a vigilância aos contatos intradomiciliares;
2 Investigar os casos de hanseníase diagnosticados com algum grau de incapacidade;
3.Monitorar o número de casos e sequelas por hanseníase, por unidade de saúde, garantido as referencias;
4.Promover o debate com a comunidade em torno das medidas de controle da hanseníase, visando à redução do número de caso e do
estigma;



Ações e metas anuais

Metas
"I.Coletar 333 Declaração de Óbitos -
DO anuais

2. Realizar no mínimo 948 coletas de
declaração de nascidos vivos - DN

1. Investigar 100% dos óbitos
maternos;

2. Investigar 80% dos óbitos de
mulheres em idade fértil;

3. Investigar 90% dos óbitos de
crianças menores de 01 ano;

Ações
Monitoramento dos óbitos, coleta,
investigação e alimentação do SIM,
sistematicamente/regularmente;

Monitoramente dos nascimentos,
coletando dados e alimentado
regularmente o SINASC;

Monitoramento da investigação dos
óbitos em tempo hábil, realizando a
cruzamento dos ciados no SIM e SIAB;

Realização de encontros bimestrais com
o Comité de Prevenção do óbito Infantil e
Fetal

Recursos
orçamentários
(R$)

-

-

-

Origem dos
recursos
(R$)

-

-

-

Área
responsa
vê l

Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Té
cnico
responsa
vel pelo
SIM
Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Té
cnico
responsa
vel pelo
SINASC
Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Té
cnico
responsa
vel pelo
SIM

Parcerias

Atenção Ba
PACS/ESF

Atenção Ba
PACS/ESF

Atenção Ba
PACS/ESF
Comité de
Prevenção c
"bito Infantil



1. Monitorar as notificações dos casos
de Sífilis em gestantes de acordo com
as estimativas dos casos esperados; (
4 casos)

2.Ampliar a detecção dos casos de
Hepatite B, garantido qualidade no
encerramento dos casos por critério
laboratorial;

3..Encerrar oportunamente mais de
78% das investigações de notificação
compulsórias registrada no SINAN

Monitoramento das notificações,
investigações, digitação e analises das
situações, fazendo as orientações
preventivas e corretivas em tempo hábil
as ESF.

Realização busca ativa do parceiro da
gestante para tratamento;

Capacitação em hepatite virais para os
técnicos da epidemiologia e profissionais
da atenção básica

Normatizar a rotina da coleta sorológica
da Hepatite B na rede própria.

Implantação da sorologia de Hepatite B
no laboratório municpal

Monitoramento das investigações
encerramento no SINAN.

Envio de dados obedecendo ao
cronograma semanal do SIM e do
SINAN;

Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Co
ordenaçã
o de
Sífilis

Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/At
e n cão
Básica

Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Té
cnico do
SINAN

Atenção Bái
PACS/ESF

LACEM
CÔAS

Atenção Bái
ESF



.4. Enviar mais de 80% de dados do
SINAN e SIM com regularidade (
semanal)

.õ.Aumentar para 98% os óbitos com
causa básica definida;

S.Tratar 90% dos portadores de
Schistosoma mansoni;

7.Curar clinicamente 100% dos casos
de Leishmaniose Tegumentar
Americana e 100% dos casos de
Leishmaniose Visceral;

S.Realizar tratamento em 100% dos
casos de acidentes por animais
peçonhentos;

9..Realizar no mínimo 80% de coleta
oportuna dos casos de paralisia
flácida;

10.Investigar oportunamente 80% dos
casos suspeito de Sarampo e Rubéola;
encerrando no mínimo 95% dos casos

Orientação aos profissionais médicos da
rede pública e privada sobre o
preenchimento da DO;

Monitoramento das causas de morte nas
DO fazendo as correções no tempo hábil.

Orientação aos profissionais de saúde da
Schistosoma mansoni;

Monitoramento Epidemiológico

Detectar os casos Leishmaniose
Tegumentar Americana e dos casos de
Leishmaniose Visceral garantido o
tratamento;

Realização de Campanhas Educativas
(Palestra, panfletagem) nas áreas de
maior risco.

Fortalecer o trabalho de captura,
inquérito canino e borrifações com a
ampliação de Recursos Humanos e
reorganização do setor.

Orientar os profissionais das ESF;

Definição de protocolo de atenção ao

Contemplado
em ações da
Vigilância em
Saúde

Contemplado
em ações de
Vigilância em
Saúde

Atenção Ba
Escolas/

Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Co
ordenaçã
o de
Leishman
eose/
Setor
Educação
em Saúde



notificados de doenças exantemáticas;

11.Manter em O (zero) o número de
casos de letalidade por dengue
hemorrágica ;

paciente.

Monitoramento das coletas dos casos de
paralisia flácida, cumprindo metas e
prazos;

Monitoramento, a coleta, investigação e o
encerramento dos casos suspeitos de
Sarampo e Rubéola, cumprindo metas e
prazos ;

Definição de rotina de atendimento ao
paciente com suspeita de Dengue na
atenção básica;

Campanhas de divulgação com
orientações a população quanto a
prevenção e tratamento;

Desenvolvimento das ações previstas no
Plano de Contingência da Dengue e
orientação do Manual

Diretoria
de
Vigilância
em Saúde

1.Realizar baciloscopia de diagnóstico
para 100% dos casos sintomáticos
respiratório;

2..Notificar 100% dos casos novos
pulmonares bacilíferos diagnosticados;

S.Realizar tratamento em 100% dos
casos novos pulmonares baciliferos
diagnosticados;

Definição de Fluxograma do acesso a
baciloscopia de diagnóstico e de controle
no decorrer do tratamento de TB;

Orientação e monitoramento da detecção
e notificação perece nas Unidades de
Saúde;

Garantia sistemática da medicação;

Sensibilização do ACS para o tratamento



4.Monitorar as taxas de cura de
Tuberculose e as principais causas de
abandono de tratamento por unidade
de saúde;

6.Monitorar a imunização de BCG em
adultos.

supervisionado aos pacientes em risco.

Monitoramento mensal das curas de
Tuberculose e as principais causas de
abandono de tratamento por unidade de
saúde;

Realização de medidas preventivas
(vacinação com BCG, pesquisa de
comunicantes, quimioprofilaxia, ações
educativas)

Realização de reunião para discutir a
imunização por BCG em adultos
definindo encaminhamentos.



1.Implementar a vigilância
contatos intradomiciliares;

aos

2.Investigar os casos de hanseníase
diagnosticados com algum grau de
incapacidade;

3.Monitorar o número de casos e
sequelas por hanseníase, por unidade
de saúde, garantido as referencias;

4. Promover o debate com a
comunidade em torno das medidas de
controle da hanseníase, visando à
redução do número de caso e do
estigma;

Eliminar a hanseníase, ou seja, menos
de 1 caso por 10.000 habitantes (em
todos os municípios prioritários)

Realização de campanhas informativa e
de detecção da Hansen;

Capacitação dos profissionais

de supervisão às Unidades de
para orientação preventiva e

Visitas
Saúde
corretivas nas condutas de tratamento da
Hensen;

Monitoramento e apoio às Unidades de
saúde quanto aos pacientes em
tratamento a fim de garantir a cura e
evitando transferências e abandono de
tratamento;

Promoção do debate nos meios de
comunicação, rodas de conversas nas
unidades de saúde e outros espaços da
comunidade sobre hanseníase:

Realização do encerramento no SINAN
oportunamente;
Execução da rotina de verificação e
correção das duplicidades existentes no
SINAN;

Desenvolvimento das ações do Plano de
Controle da Hanseníase

Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/At
enção
Básica/Co
ordenaçã
o de
Hansenia
se

SES/MS



2.2 VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS NÃO-TRANSMISSIVEIS

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Estruturar e fortalecer a vigilância sobre doenças crónicas não transmissíveis, por meio da implementação das ações já existentes e da
implantação de políticas intersetoriais voltadas para grupos populacionais específicos;

DIRETRIZ:
Garantir ações de prevenção e controle das doenças e agravos não-transmissiveis
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 .Monitorar a morbimortalidade por doenças não-transmissiveis ( cardiovasculares,neoplasias, diabetes, acidentes e violências;
2.Monitorar as ações de controle do tabagismo;

Ações e metas anuais

Metas
1. Monitorar a morbimortalidade por
doenças não-transmissiveis
cardiovasculares, neoplasias, diabetes,
acidentes e violências )

2. Monitorar as ações de controle do
tabagismo;

Ações
Monitoramento das internações e óbitos
por doenças não transmissíveis, através
de sala de situação;

Elaboração de boletim trimestral para
divulgação das internações, óbitos,
acidentes junto as unidades de Saúde e
Projeto Salgueiro mais Saudável etc.

Reuniões bimestrais com os enfermeiros
para avaliação do Programa, relatos e
troca de experiências.

Recursos
orçamentários
(R$)

-

-

-

Origem dos
recursos
(R$)

-

-

-

Área
responsav
el

Diretoria
de
Vigilância
em Saúde

Diretoria
de
Vigilância
em Saúde

Parceria
s

Atenção
Básica

Atenção
Básica



2.3 VIGILÂNCIA AMBIENTAL

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Desenvolver ações articuladas e coordenadas, tanto no âmbito interno quanto com outras instâncias do poder público e da sociedade
civil, objetivando um impacto positivo sobre os níveis de adoecimento e morte causados pelas principais endemias, com ênfase na
diminuição da morbimortalidade por tuberculose, dengue e e Leishmaniose; na redução da morbidade por hanseníase e no controle da
raiva animal.

DIRETRIZ:uiHbihtiz::
Garantir ações de controle da dengue;
Garantir ações de controle da Leishmaniose Visceral
Garantir ações de controle da raiva animal
Garantir ações de controle de chagas

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Reduzir para menos de 5% índice de pendências ;
2.Manter em O ( zero) a letalidade por casos graves da dengue;
3.Reduzir para menos de 1% o índice de infestação predial mensalmente durante o ano;
4.Reduzir o índice de infestação predial para menos de 1% durante todos os ciclos do LIRAs;
õ.Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadouros do mosquito Aedes Aegypti e, 101.208 visitas/ imóveis.
G.Executar 100% das ações propostas no Plano de Contingência da Dengue;
/.Garantir 100% das unidades de saúde com as condições básicas para notificação, coleta e atendimento a pacientes com dengue;
S.Ampliar a notificação por suspeitas de dengue e Reduzir o numero de casos confirmados a cada ano na ordem de X % em relação ao
ano anterior;
1.Realizar testagem sorológica em no mínimo 239 cães anualmente,
2 Realizar levantamento, investigação e monitoramento dos casos

1 .Controlar a raiva animal, monitorando os casos suspeitos da doença através do envio mínimo de 16 amostra de cães;
2.Vacinar anualmente a população canina no mínimo 6.369 cães;
1.Realizar pesquisa de triatomineos em 83 localidades de risco;, realizando controle químico em 100% das unidades domiciliares
positivas;
2.Realizar ações de manejo químico e manejo ambiental ( borrifação) em 338 imóveis

Ações e metas anuais Recursos
orçamentários

Origem dos
recursos

Área
responsável

Parceria
s



Metas
1.Reduzir para menos de 5% índice de
pendências;

2.Reduzir a letalidade dos casos
graves da dengue;

3.Reduzir para menos de 1% o índice
de infestação predial mensalmente
durante o ano;

4. Reduzir o índice de infestação
predial para menos de 1% durante
todos os ciclos do LIRAs;

5.Realizar ações de eliminação de
focos e/ou criadouros do mosquito
Aedes Aegypti e, 101.208 visitas/
imóveis.

6. Elaborar e executar 100% das ações
propostas no Plano de Contingência da
Dengue;

/.Garantir 100% das unidades de
saúde com as condições básicas para
notificação, coleta e atendimento a
pacientes com dengue;

S.Ampliar a notificação por suspeitas
de dengue;

Ações
Implantação da equipe de difícil acesso
para fortalecimento do programa;

Monitoramento da realização e qualidade
das ações de campo,

Implantação da classificação de risco
baseado na gravidade da doença, nas
Unidades de Saúde;

Reproduzir material de orientação aos
profissionais de saúde, sensibilizando e
orientado a sua aplicabilidade;

Capacitação do profissional médico e
enfermeiro em manejo clinico da dengue
conforme manual de manejo clinica da
dengue - adulto e criança;;

Atualização do Plano de Contingência da
Dengue e executar todoas as ações
propostas;;

Definição do Agente de Saúde Ambiental
e Combate as Endemias que ficará
responsável pelas ações educativas de
acordo com o plano;

Investigação de todos os óbitos suspeitos
de dengue

Realização de seleção pública para
contratação de Agentes de Saúde
Ambiental e Combate as Endemias para

. _ i r~v .o programa de Dengue;

(R$)

Contemplado
em ações da
Vigilância em
Saúde

(R$)

Diretoria de
Vigilância
em Saúde/
Programa
Municipal
do Controle
da Dengue

SES/MS/
Escolas
Públicas/
Associaç
ões/Secr
etária de
Obras



1.Realizar testagem sorológica em no
mínimo 239 cães anualmente,

2.Realizar levantamento, investigação
e monitoramento

1.Controlar a raiva animal,
monitorando os casos suspeitos da
doença através do envio mínimo de 16
amostra de cães;

2.Vacinar anualmente a população
canina no mínimo 6.369 cães;
Resposta 82%

Realização de seleção pública para
contratação de Agentes de Saúde
Ambiental e Combate as Endemias para
o programa de Leishmaniose;

Definição de cronograma semanal de
atividades.

Capacitação dos Agentes de Saúde
Ambiental e Combate as Endemias com
atuação no Programa de Leishmaneose;

Realização de campanha de
informação/orientação/estimulo a posse
responsável de animais, com ênfase na
criação de cães e gatos;

Elaboração de Plano de Trabalho para o
setor de Leishmaniose.;

Definição da supervisão de campo

Implantação de planilha de
monitoramento mensal das ações
realizadas com avaliação dos resultados
e impactos;



Realização de seleção pública para
contratação de Agentes de Saúde
Ambiental e Combate as Endemias para
o programa de Chagas;

Definição de cronograma semanal de
atividades.

Capacitação dos Agentes de Saúde
Ambiental e Combate as Endemias com
atuação no Programa de Chagas ;

Elaboração de Plano de Trabalho para o
setor de Chagas;

Qualificação da supervisão de campo

Implantação de planilha de
monitoramento mensal das ações
realizadas com avaliação dos resultados
e impactos;

1.Realizar pesquisa de triatomineos
em 83 localidades de risco; realizando
controle químico em 100% das
unidades domiciliares positivas;

2.Realizar ações de manejo químico e
manejo ambiental ( borrifação) em 338
imóveis



2.4 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
DIRETRIZ:
Implantar o código Sanitário Municipal
Avançar na municipalização das ações de Vigilância Sanitária
Garantir ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano;

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 Ter aprovado no Conselho Municipal de Saúde e no Legislativo Municipal o Código sanitário,
2.Implantar do Código Sanitário do município, como forma de avançar na normatização e na instrumentalização legal para qualificação
dasações;

1 .Cadastrar 100% dos imóveis de comercialização de alimentos;
2.lnspecionar 20% dos estabelecimentos e serviços de alimentação;
3.Estruturar a Vigilância Sanitária para melhoria da qualidade
responsabilidades inspeção dos serviços de saúde.
4.lnspecionar estabelecimentos da área de saúde

das ações desenvolvidas, na perspectivas de assumir as

G.lnspecionar 100% das instituições de longa permanência para idosos;
/.Elaborar e executar anualmente o Plano de Trabalho da Vigilância Sanitária,
1.Realizar atividades de cadastro, controle e vigilância da água para consumo humano, com alimentação do SISAGUA;
2.Realizar análise da vigilância da qualidade da água referente ao parâmetro de coliformes fecais;
Ações e metas anuais

Metas
1 .Ter aprovado no Conselho Municipal
de Saúde e no Legislativo Municipal
o Código Sanitário,

Ações
Contratação de assessoria jurídica para
análise da proposta de código sanitário
articulado a outras leis municipais
(Código tributário, Uso e Ocupação do
Solo etc; Encaminhamento da proposta
revisada às instâncias competentes para
aprovação

Recursos
orçamentários
(R$)

Contemplado
em ações de
Vigilância em
Saúde

Origem dos
recursos
(R$)

Área
responsáv
el

Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Coo
rdenação
de
Vigilância

Parceria
s



2. Implantar do Código Sanitário do
município, como forma de avançar na
normatização e na instrumentalização
legal para qualificação dasações;
1. Cadastrar 100% dos imóveis de
comercialização de alimentos

2.lnspecionar 20% dos
estabelecimentos e serviços de
alimentação;

3. Estruturar a Vigilância Sanitária para
melhoria da qualidade das ações
desenvolvidas, na perspectiva de
assumir as responsabilidades de
inspeção dos serviços de saúde.

S.lnspecionar 100% das instituições de
longa permanência para idosos;

Possuir Código Sanitário publicado por
ato legal

Monitoramento dos cadastros e
alimentação no Sistema de informação;

Manter atualizado o cadastro de
estabelecimentos sujeitos ao regime de
Vigilância Sanitária

Desenvolvimento das ações do Plano de
Trabalho do setor;

Aquisição de equipamentos e
instrumentais de apoio às ações em
VISA, conforme Plano de Trabalho;

Capacitação dos técnicos de Vigilância
Sanitária para melhoria da qualidade das
ações desenvolvidas e na perspectiva de
assumir as responsabilidades de
inspeção dos serviços de saúde.
Realização de inspeção sanitária do Lar
São Vicente de Paulo;

Contemplado
em ações de
Vigilância em
Saúde

Sanitária

Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Coo
rdenação
de
Vigilância
Sanitária
Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Coo
rdenação
de
Vigilância
Sanitária
Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Coo
rdenação
de
Vigilância
Sanitária.
Diretoria
de
Vigilância

SES/VII
GERES



7.Elaborar e executar anualmente o
Plano de Trabalho da Vigilância
Sanitária,

Elaboração e execução do Plano de
Vigilância Sanitária conforme orientações
da Secretaria de Vigilância em Saúde.

Elaboração do Plano de Ação VISA
Municipal em acordo com os critérios
aprovados pela Cl B

em
Saúde/Coo
rdenação
de
Vigilância
Sanitária.
Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Coo
rdenação
de
Vigilância
Sanitária.

1. Realizar atividades de cadastro,
controle e vigilância da água para
consumo humano, com alimentação do
SISAGUA

2.Realizar análise da vigilância da
qualidade da água referente ao
parâmetro de coliformes fecais

Realização das ações para o
cumprimento das metas programadas na
Programação Anual de Vigilância
Sanitária -PAVS e Plano de Trabalho da
Vigilância Sanitária 2010.

Monitotamento da ação de campo e do
sistema de informação;

Execussão no nível local das
informações dos seguintes sistemas:
SISAGUA;

Execussão no nível local das
informações dos sistemas SISCOLO,
PHAROS (Sistema de Informações em
Vigilância Sanitária) e outros inerentes às
ações pactuadas

Diretoria
de
Vigilância
em
Saúde/Coo
rdenação
de
Vigilância
Sanitária.



3.7 Gerir os sistemas de informação
epidemiológica e sanitária, bem como
assegurar a divulgação de informações
e análises

Executar no nível local informações dos
seguintes sistemas: SISÁGUA,
SISCOLO, PHAROS (Sistema de
Informações em Vigilância Sanitária) e
outros inerentes às ações pactuadas
Possuir e manter atualizado o cadastro
de estabelecimentos sujeitos ao regime
de Vigilância Sanitária
Elaborar os informes epidemiológicos
com dados de doenças de notificação
compulsória, óbitos e nascidos vivos e
com análise epidemiológica de agravos
relevantes

2.5. VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: Fortalecer ações de prevenção e redução das doenças sexualmente transmissíveis,
com prioridade nas populações de maior vulnerabilidade, e ampliar o acesso à rede de atenção à saúde voltada às pessoas com DST/
HIV/AIDS e HAPATITES.

DIRETRIZ:
Consolidar as ações de vigilância epidemiológica da transmissão vertical da sífilis e HIV.
Implantar a vigilância da sífilis nas gestantes
Fortalecer a rede de assistência municipal as pessoas com Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Investigar 100% dos casos de sífilis congénita em crianças expostas ao HIV/SIFILIS E HEPATITES,visando medidas de controle
imediatas;
2.Implementar a notificação/investigação de sífilis em 100% das gestantes no pré-natal.
1 .Garantir o acesso ao teste anti-HIV a 100% dos usuários interessados;
3.Orientar 100% dos médicos e enfermeiros, por meio da abordagem sindrômica, para o diagnóstico e tratamento dos portadores de
DST na atenção básica a saúde;
4.Assegurar as medicações a 100% dos portadores de DST;
5.Garantir a referencia e a contra referencia dos portadores de HIV/DST e Hepatites em todos os níveis de complexidade, otimizando o
Serviço de Assistência Especializada - SAE (rede própria) e nas referencias pactuadas;
6.Ampliar em 50% a oferta e o acesso regular ao preservativo masculino;
/.Executar 100% das ações previstas no Plano de Ações e Metas em DST/HIV/AIDS;



Ações e metas anuais

Metas
1. Investigar 100% dos casos de sífilis
congénita em crianças expostas ao
HIV/SIFILIS E HEPATITES,visando
medidas de controle imediatas

2. Implementar a
notificação/investigação de sífilis em
1 00% das gestantes no pré-natal

1. Garantir o acesso ao teste anti-HIV a
1 00% dos usuários interessados

Ações
Elaboração de uma planilha de
monitoramento sífilis congénita em
crianças expostas ao HIV/SIFILIS E
HEPATITES.

Monitoramento das notificações e
investigação de sífilis nas gestantes no
pré-natal

Aquisição de insumos necessários.

Realização de Campanhas

Recursos
orçamentários
(R$)
-

-

Contemplado
em ações do
PAM

Origem dos
recursos
(R$)
-

-

-

Área
responsável

Coordenaçã
o do CÔAS

Coordenaçã
o do CÔAS

Coordenaçã
o do CÔAS

Parceri
as

Diretori
a de
Vigilânc
ia
Epidem
iológica

coorde
nação
de
Sífilis./
Atençã
0

Básica

Diretori
a de
Vigilânc
ia
Epidem
iológica

coorde
nação
de
Sífilis./
Atençã
0

Básica

Diretori
a de
Vigilânc



3. Orientar 100% dos médicos e
enfermeiros, por meio da abordagem
sindrômica, para o diagnóstico e
tratamento dos portadores de DST na
atenção básica a saúde;

4.Assegurar as medicações a 100%
dos portadores de DST;

5. Garantir a referencia e a contra
referencia dos portadores de H l V/DST
e Hepatites em todos os níveis de
complexidade, otimizando o Serviço de
Assistência Especializada - SAE ( rede
própria ) e nas referencias pactuadas

informativas/educativas.

Realização de palestras educativas e
testagens com os trabalhadores da
construção civil (obras da Transposição,
Transnordestina e Saneamento Básico.
Realização das ações do Projeto
Ultrapassando Fronteiras.

Realização de capacitação com os
profissionais das ESF.

Aquisição sistemática de medicamento
para tratamento das DST.

Elaboração de fluxograma para o serviço.

Monitoramento das referencias e contra
referencias.

Contemplado
em ações do
PAM

Contemplado
em ações da
Assistência
Farmacêutica

-

-

-

-

Coordenaçã
o do CÔAS

Coordenaçã
o do CÔAS

Coordenaçã
o do CÔAS

ia
Epidem
iológica
/
coorde
nação
de
Sífilis./
Atençã
0

Básica
Diretori
a de
Vigilânc
ia
Epidem
iológica

./Atenç
ao
Básica

Diretori
a de
Vigilânc
ia
Epidem
iológica

coorde
nação
de
Sífilis./



G.Ampliar em 20% a oferta e o acesso
regular ao preservativo masculino;

Avaliação das cotas de preservativos
distribuídos pela SES/MS na perspectiva
da organização da entrega e ampliação
da oferta.

Aquisição dos Insumos com recursos
próprios;

Elaboração de um diagnostico da
demanda, em virtude do aumento da
população masculina decorrentes das
grandes obras no município, para
elaboração de um projeto objetivando a
liberação de preservativos em cotas
extras.
Normalizar a descentralização dos
preservativos para as Unidades de
Saúde.

Contemplado
em ações do
PAM

Gabinete/C
OAS

7.Executar 100% das ações previstas
no Plano de Ações e Metas em
DST/HIV/AIDS;

Elaboração de cronograma mensal de
execução das ações do PAM.

Apresentação de relatórios na reunião
mensal das Diretorias e Coordenações
da SMS.

8.Implementar as ações do Programa
de DST/AIDS garantindo recursos
humanos e materiais para o seu
funcionamento pleno.

Garantia de Recursos Humanos
necessários ao funcionamento do
Programa.

103.000

69.000

Recursos
próprios

Recursos
de
transferenci
a do SUS.

Diretoria de
Gestão de
Pessoas/FM
S

Aquisição de equipamentos e material 3.000 Recursos



permanente necessários à estruturação
do Programa
Aquisição de material de consumo (
enfermagem, escritório, limpeza,
insumos de informática, combustível,
peças para manutenção de veículos,
material para Campanhas, teste rápido
etc. ), para suporte as atividades do
Programa.
Contratação de serviços de Pessoa
Física para suporte as atividades
(manutenção de veículos, serviços para
realização de Campanhas e etc.)

Contratação de serviços de Pessoa
Jurídica para suporte as atividades do
Programa (telefone, manutenção de
móveis e equipamentos, seguro de
veículo, capacitações, campanhas
educativas e informativas, impressos
etc.)
Garantia da participação de profissionais
em capacitações, Congressos,
Seminários, reuniões técnicas e etc.) fora
do município

20.000

3.000

9.000

3.000

20.000

5.000

4.000

próprios

Recursos
próprios

Recursos
de
transferenci
a do SUS
Recursos
próprios

Recursos
de
transferenci
a do SUS
Recursos
próprios

Recursos
de
transferenci
a do SUS
Recursos
de
transferenci
a do SUS

Díretoria de
Administraç
ão/FMS

Diretoria de
Administraç
ão/FMS

Diretoria de
Administraç
ão/FMS

Diretoria de
Administraç
ão/FMS



2.6 - SAÚDE DO TRABALHADOR
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Implantar a vigilância em Saúde do Trabalhador

DIRETRIZ:
Implantar a vigilância em Saúde do Trabalhador

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 .Implantar a notificação dos casos de acidentes e ocorrências no trabalho;
Ações e metas anuais

Metas
1. Implantar a notificação dos casos de
acidentes e ocorrências no trabalho;

Ações
Orientação aos profissionais para
abordagem e notificação dos acidentes e
ocorrências no trabalho;

Apoio as UBS e Monitoramento do
sistema de informação;

Articulação o setor de saúde do
Trabalhador do Hospital Regional;

Recursos
orçamentários
(R$)

-

Origem dos
recursos
(R$)

-

Área
responsav
el

Diretoria
de Atenção
Básica/Vigi
lância em
Saúde

Parceria
s

EIXO 3 - GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO GERAL:
Implementar instrumentos de gestão do sistema de saúde, aperfeiçoando o uso de informações estratégicas para a tomada de decisões
no planejamento das ações, no controle social e avaliação das políticas implantadas.

3.1 - Gestão Territorial do Sistema

OBJETIVO:
Coordenar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, promovendo a articulação entre os atores institucionais que têm interface
com a saúde e a sociedade civil organizada, a partir de um planejamento participativo.



DIRETRIZ:
Instrumentalizar a gestão das ações e serviços de saúde
Fortalecimento da atenção a saúde de forma regionalizada

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.Monitorar 100% das ESF para atingir os indicadores conforme parâmetros estabelecidos pela gestão;
7.Atingir um percentual superior a 94% de famílias com perfil de saúde beneficiárias do bolsa família acompanhadas pela atenção
básica,
9.Fortalecer a intersetorialidade emtre as secretarias do governo;
11.Elaborar e aprovar anualmente no Conselho Municipal de Saúde o Relatório Anual de Gestão - RAG, de acordo com a Portaria N°
1229/2007
13. Qualificar o funcionamento da gestão administrativa do FMS e SMS com recursos humanos suficientes e eficientes
14- Garantia de equipamentos e insumos necessários ao funcionamento da gestão;
15. Garantir recursos humanos necessários ao desenvolvimento administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de
Saúde e Unidades de Saúde os quais não integram os Programas específicos.
16.Adquirir os equipamentos, móveis e insumos necessários ao funcionamento dos programas das áreas de Vigilância em Saúde,
Assistência básica e especializada e da gestão;
17.Garantir a prestação de serviços na área da assistência a saúde e na área de gestão administrativa, como forma de qualificar o SUS;
20-Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde, aplicando no mínimo 15% dos Recursos do Tesouro Municipal em
saíde,
Ações e metas anuais

Metas
4. Monitorar 100% das ESF para
atingir os indicadores conforme
parâmetros estabelecidos pela gestão

7.Atingir um percentual superior a 93%
de famílias com perfil de saúde
beneficiárias do bolsa família
acompanhadas pela atenção básica,

Ações
Elaboração dos indicadores e metas
anuais das ESF,

Reunião de orientação e pactuação por
local de trabalho,

Monitoramento mensal dos resultados
alcançados;
Monitoramento mensal das
condicionalidades do Bolsa Família na
Saúde;

Avaliação semestral das famílias

Recursos
orçamentários
(R$)

Origem dos
recursos
(R$)

Área
responsáv
el

Diretoria
de Atenção
Básica/Co
ordenação
PACS/ESF

Coordenaç
ao
Vigilância
Nutricional
e

Parceria
s



9. Fortalecer a intersetorialidade emtre
as secretarias do governo;

11. Elaborar e aprovar anualmente no
Conselho Municipal de Saúde o
Relatório Anual de Gestão - RAG, de
acordo com a Portaria N° 1 229/2007
14. Garantia de equipamentos e
insumos necessários ao
funcionamento da gestão;

15.Garantir recursos humanos
necessários ao desenvolvimento
administrativo da Secretaria Municipal
de Saúde, Fundo Municipal de Saúde
e Unidades de Saúde os quais não
integram os Programas específicos.
17.Garantir a prestação de serviços na
área da assistência a saúde e na área
de gestão administrativa, como forma
de qualificar o SUS
j

cadastradas no Bolsa

Elaboração de projetos conjunto como :
Saúde na Escola, Academia da Cidade;
Prevenção das Violências etc;

Elaboração e apresentação do Relatório
Anual de Gestão - RAG para analise e
aprovação em reuniões do CMS

Garantia de equipamentos e material
permanente para gestão administrativo
da SMS e FMS.

Garantia de insumos para gestão
administrativo da SMS e FMS.
Garantia recursos humanos necessários
ao desenvolvimento administrativo da
Secretaria Municipal de Saúde, Fundo
Municipal de Saúde e Unidades de
Saúde os quais não integram os
Programas específicos.
Garantia de prestação de serviços
Pessoa Física na área da assistência a
saúde fora do domicilio - TFD, e na
área de gestão administrativa, como
forma de qualificar o SUS

Concessão de auxílios financeiros a
pessoas física

18.000

1.000

20.000

639.000

15.000

15.000

5.000

5.000

Recursos
próprios

Recursos
de
transferênci
a do SUS;
Recursos
próprios
Recursos
próprios

Recursos
próprios
Recursos
de
transferênci
a do SUS

Recursos
próprios
Recursos
de

Alimentar/
PACS/RSF
Atenção
Básica e
Vigilância
em Saúde;
Gabinete

Diretoria
de
regulação,
Controle e
Avaliação/
Diretoria
de
administra
cão e
Finanças



20-Participar do financiamento tripartite
do Sistema Único de Saúde, aplicando
no mínimo 15% dos Recursos do
Tesouro Municipal em saíde,

Garantia de prestação de serviços
Pessoa Jurídica na área da assistência a
saúde fora do domicilio - TFD e na área
de gestão administrativa, como forma de
qualificar o SUS
Locação de veículos para garantir a
locomoção dos pacientes

Locação de serviço de hospedagem e
alimentação - casa de apoio para os
pacientes em tratamento fora do domicilio
- TFD Recife.
Monitorar a execução orçamentaria
Financeira nensalmente e percentuais de
aplicação em saúde; ;

150.000

200.000

transferênci
a do SUS
Recursos
próprios
Recursos
de
transferênci
a do SUS

Diretoria
de
Administra
ção/FMS

Gestão do
FMS

3.2 - REGULAÇÃO ASSISTENCIAL

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Implanntar o complexo regulatório do sistema municipal de Saúde, como forma de facilitar o acesso com qualidade às ações e serviços
de saúde com integralidade, equidade e de otimização de recursos.

DIRETRIZ:
Implantar a Programação Pactuada e Integrada - PPI do município
Implantar um sistema de regulação do acesso da população às consultas, terapias e exames realizados na rede municipal de saúde
Fortalecer e legitimar a prática do controle e avaliação na prestação de serviços assistenciais.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Garantir o atendimento especializado para toda a população, pactuando com outros municípios o atendimento às suas demandas.
1. Implantar a central municipal de marcação e regulação das consultas especializadas e exames;
2. Estruturar o sistema de regulação da rede ambulatorial para garantir o acesso do usuário às consultas e exames de forma organizada,
fortalecendo o retorno ao serviço com os procedimentos executados (referência e contrareferência);



9.Construir protocolos assistenciais para as referências e contra-referências, priorizando os programas/ doenças integrantes do Pacto
Atenção Básica.
10 Realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços ( novo)
11 Processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e contratados( novo)
Ações e metas anuais

Metas
1. Implantar 01 Central municipal de
marcação e 01 Central de regulação
das consultas especializadas e
exames;

2. Estruturar o sistema de regulação da
rede ambulatorial para garantir o
acesso do usuário às consultas e
exames de forma organizada,
fortalecendo o retorno ao serviço; com
os procedimentos executados
(referência e contrareferência);

2 Executar o controle da população ,
no âmbito do seu território, por meio da
central de regulação, à consultas,
terapias e exames especialisados

Ações
Realização de mapeamento/ planilhas
dos procedimentos especializados
existente na rede, com seus respectivos
tetos físico, para programação com as
unidades de saúde;

Estruturação do espaço físico;

Formação dos profissionais

Reunião com as unidades de Saúde para
pactuação dos tetos;

Instalação de telefone/ FAX nas unidades
de saúde;
Definição de instrumentos de
monitoramento;

Regulação assistencial, com avaliação da
atenção à saúde no nivel ambulatorial;

Definição do Fluxo dos usuários e da
relação cm as unidades prestadoras;

Monitoramento mensal da realização
procedimentos agendados, avaliando o
fluxo de referencia e contra-referencia;

Recursos
orçamentários
(R$)

Contemplado
em ações da
ESF

Origem dos
recursos
(R$)

Área
responsável

Diretoria de
Regulação
Controle e
Avaliação/
Diretoria de
Administraç
ao e
Gabinete

Diretoria de
Regulação,
Controle e
Avaliação.

Parceria
s

Diretoria
de
Atenção
Básica

Diretoria
de
Atenção
Básica



7 Implantar a Regulação e auditoria
dos procedimentos médicos dos
serviços hospitalares de saúde;

Estruturação legal do componente
municipal do Sistema Nacional de
Auditoria com funcionamento regular;

Diretoria de
Regulação,
controle e
Avaliação
em SAaúde

8 Monitorar e fiscalizar a execução
dos procedimentos realizados em cada
estabelecimento por meio das ações
de controle e avaliação ambulatória!

Acompanhamento e controle da
produção das ações e dos serviços
pactuados com os estabelecimentos;

Avaliação dos resultados alcançados
com a implementação das ações e
serviços de saúde

Diretoria de
Regulação,
Controle e
Avaliação.

Diretoria
de
Atenção
Básica

9..Construir protocolos assistenciais
para as referências e contra-
referências, priorizando os programas/
doenças integrantes do Pacto da
Atenção Básica.

Realização de oficinas pra construção
dos protocolos;

Garantia da impressão e distribuição dos
protocolos com as unidades de saúde;

Diretoria de
Regulação,
Controle e
Avaliação.

Diretoria
de
Atenção
Básica

10 Realizar a identificação dos
usuários do SUS, com vistas à
vinculação de clientela e à
sistematização da oferta dos serviços

Realização e atualização sistemática do
cadastro de toda sua população no
cartão SUS - CADSUS

Diretoria de
Regulação,
Controle e
Avaliação.

Diretoria
de
Atenção
Básica

11 Processar a produção dos
estabelecimentos de saúde próprios e
contratados

Realização do processamento do
SIA/SUS;

Realizados por procedimentos os
registros de produção ambulatorial por
meio de Boletim de Produção
Ambulatorial - BPA

Autorização de Procedimento
Ambulatorial de Alta Complexidade/Custo

APAC, realizados pelos
estabelecimentos de saúde que têm
contrato/convénio SUS

Autorização das planilhas de produção

Diretoria de
Regulação,
Controle e
Avaliação.

Diretoria
de
Atenção
Básica



dos prestadores de serviço dos
prestadores contratados para o
pagamento dos procedimentos
realizados

3.3 - POLÍTICA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Implantar a Política Municipal de Informação e Informática em Saúde, em consonância com as diretrizes nacionais.

DIRETRIZ:
Implementar a alimentação/cruzamento e análise dos dados dos sistemas de informação.
Expandir e fortalecer os Núcleos Tecnologias em saúde.
Ampliar o acesso aos dados e informações em saúde do município.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Manter atualizado sistematicamente o cadastro de estabelecimentos e de profissionais de saúde (CNES),atingindo o índice 100% de
atualização regular da base de dados, visando melhorar a qualidade da informação ;
2.Ampliar, regularizar e qualificar a alimentação das informações de 100% dos sistema de base nacional;
1.Qualificar a prática dos profissionais de saúde através dos seminários promovidos pela rede NUTES, Avaliando o aprendizado e a
transformação das práticas;
1.Divulgar na página da Internet da Prefeitura do Salgueiro, com atualização mensal, dados e informações de interesse em saúde
pública;
2.Implantar instrumentos de informação e comunicação em saúde como sala de situação, boletins para os conselheiros, profissionais,
gestores e população em geral;
3 Informatizar as recepções e salas de dispensação de medicamentos de 50% das ESF ( novo)

Ações e metas anuais

Metas
1. Manter atualizado sistematicamente
o cadastro de estabelecimentos e de
profissionais de saúde
(CNES), atingindo o índice 100% de
atualização regular da base de dados,

Ações
Atualização do Cadastro de
Estabelecimentos e Profissionais de
Saúde de acordo com as alterações
realizadas nas unidades;

Recursos
orçamentários
(R$)

Origem dos
recursos
(R$)

Área
responsáv
el

Diretoria
de
Regulação
Controle e
Avaliação

Parceria
s

Diretoria
de
Gestão
de
Pessoas



visando melhorar a qualidade da
informação ;

Realização permanentemente a
atualização do cadastro de todas as
unidades localizadas no município

Definição de fluxos entre a Diretoria de
Gestão de Peaaoas e Diretoria de
Regulão , Controle e Avaliação em
Saúde na inclusão e retirada de
servidores no CNES

2.Ampliar, regularizar e qualificar a
alimentação das informações de 100%
dos sistema de base nacional;

Nomeação de Recursos Humanos para o
fortalecimento dos setores;

Operacionalização dos sistemas de
informação de base nacional, conforme
normas do Ministério da Saúde;

Alimentação e envio regularmente os
dados dos Sistemas de Informação:
SIAB, SINAN, SINASC, SI-PNI, SIA,
CNES, SIM, HIPERDIA, SISPRENATAL
entre outros.

Diretoria
de
Regulação
Controle e
Avaliação

Diretoria
s de
Atenção
Básica e
Diretoria
de
Vigilânci
a em
Saúde

1.Qualificar a prática dos profissionais
de saúde através dos seminários
promovidos pela rede NUTES,
Avaliando o aprendizado e a
transformação das práticas;

Elaboração de projetos para a
implantação da política de informatização
das DBS, no contexto da Qualificação da
Atenção Básica a saúde.

Divulgação da programação semanal dos
seminários da rede NUTES e
sensibilização dos profissionais para a
participação;

Monitoramento das atividades junto ao
técnico responsável pela
operacionalização dos equipamentos,
realização e participação nos seminários;

Diretoria
de Gestão
de
Pessoas

Diretoria
de
Atenção
Básica/C
oordena
cão
PACS/P
SF

3 Informatizar as recepções e salas de Aquisição de equipamentos de Q custo para Diretoria



dispensação de medicamentos de 50%
das ESF (32 ambientes de 16
unidades da Atenção Básica)

informática;

Implantação do SISREG- Sistema de
Regulação em nível ambulatorial para
regular a realização de exames e
consultas especializadas;

Implantação do Sistema GIL para
monitoramento local das agendas dos
profissionais

financiamento
da meta consta
do Dotação
Orçamentaria
da ESF;

de
Administra
cão /
Gabinete

.4 - GESTÃO PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Fortalecer o controle social no SUS;.

DIRETRIZ:
Implementar o controle social na rede de serviços de saúde.
Implementar os mecanismos internos de democratização da gestão.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.Realizar eleição do Conselho Municipal de Saúde - gestão 2010 - 2012 e 2012 -2014;
4.Criar Boletim trimestral do Conselho Municipal de Saúde garantindo a sociedade civil organizada o acesso a informação, participação
das reuniões do CMS por parte dos conselhos locais e da população em geral e divulgando as funções e ações dos conselhos de saúde
para as entidades e comunidade;
5.Estruturar o espaço físico, infra-estrutura e logística necessária para o bom funcionamento do Conselho Municipal de Saúde,
proporcionando a articulação dos conselhos locais com o municipal;
S.Realizar o II,III,IV e V FÓRUM ANUAL DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E CONTROLE SOCIAL, garantindo a participação
da sociedade civil organizada ( conselhos municipais, Orçamento Participativo) e dos trabalhadores da atenção básica, na forma de
audiências publicas, visando a avaliação e o processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde;;
9..Fortalecer a ouvidoria municipal, divulgando junto a população,com vista ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS, conforme diretriz
nacionais
11.Submeter à aprovação do Conselho Municipal de Saúde os instrumentos de gestão ( Plano municipal de Saúde e Relatório anual de
Gestão e as prestações de contas do fundo Municipal de Saúde, trimestralmente
12 Realizar V Conferência Municipal de Saúde com o Tema: Todos usam o SUS - SUS Património do Povo Brasileiro.



Ações e metas anuais

Metas
4. Criar Boletim semestral do Conselho
Municipal de Saúde garantindo a
sociedade civil organizada o direito a
informação, incluindo a agenda das
reuniões dos conselhos locais;

5. Estruturar o espaço físico, infra-estrutu rã
e logística necessária para o bom
funcionamento do Conselho Municipal de
Saúde, proporcionando a articulação dos
conselhos locais com o municipal;

9. Fortalecer a ouvidoria municipal, divu
junto a população, com vista ao fortalecimc
Gestão
Estratégica do SUS, conforme diretrizes na<

11. Submeter à aprovação do Conselho
Municipal de Saúde os instrumentos de
gestão ( Plano municipal de Saúde e
Relatório anual de Gestão e as prestações
de contas do fundo Municipal de Saúde,
trimestralmente

Ações
Produção e distribuição de Informe
com as principais ações e
deliberações do CMS

Divulgação das reuniões do CMS,
buscando a participação da sociedade,

Produção e distribuição de Informe
com as principais ações e
deliberações do CMS

Divulgação das reuniões do CMS,
buscando a participação da sociedade,

Realização de uma reunião ordinária
mensal do CMS
Aquisição de insumos para apoio as
atividades do CMS;

Respostas regularmente às demandas
feitas à Ouvidoria, após socializadas
nas reuniões do CMS

Apresentação ao Pleno do Conselho
Municipal de Saúde os instrumentos
de gestão para parecer e aprovação
Relatório de Gestão, Lei de Dretrizes
Orçamentaria Anual - LOA,;

Recursos
orçamentári
os (R$)

27.000

Origem dos
recursos
(R$)

Recursos
próprios

Área
responsáv
el

Diretoria
Executiva
do CMS

Diretoria
Executiva
do CMS

Diretoria
Executiva
do CMS

Diretoria
Executiva
do CMS

Parcerias

Secretaria
Municipal
de Saúde

Secretaria
Municipal
de Saúde

Ouvidoria
Municipal

Secretaria
Municipal
de Saúde
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Apresentação trimestral das
prestações de contas do FMS;
Garantia da Infra estrutura para
mobilização a realização da V
Conferencia Municipal de Saúde

Diretoria
Executiva
do CMS

Secretaria
Municipal
de Saúde

4 - GESTÃO DO TRABALHO

OBJETIVO GERAL: Consolidar a Gestão do Trabalho no SUS, centrada na valorização dos trabalhadores com a participação dos
diversos atores envolvidos no processo fortalecendo as relações do trabalho, o desenvolvimento profissional e uma atuação solidária,
humanizada e de qualidade, na perspectiva do trabalho em equipe e integralidade da atenção à saúde.

4.1 - Desenvolvimento Profissional - Qualificação Profissional e Educação Permanente
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Desenvolver uma política de formação/qualificação para o SUS Municipal, utilizando a estratégia da educação permanente em saúde
para a atenção individual de saúde e da saúde coletiva.
DIRETRIZ:
Implantar a Política de Educação Permanente
Implementar programa de qualificação gerencial para os diversos níveis de gestão da Rede Municipal
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.Garantir que os profissionais de saúde de nível básico, médio e superior, das categorias estratégicas, da gestão e do console social
tenham sejam contemplada nos projetos da Educação Permanente;
4..Instituir o Remapeamento Anual das áreas e micro-áreas de atuação da Estratégia Saúde da Família - ESF e Programa de Agentes
Comunitários de Saúde- PACS
5 Formular e promover a gestão da educação permanente em saúde , criando estruturas de coordenação e de execução da política de
formação e desenvolvimento; participando no seu financiamento.( novo)
6. 30% dos servidores da saúde capacitados para atuação na função que desempenha ( novo)
7 Estabelecer 01 cronograma anual de negociação permanente entre trabalhadores e gestores. ( novo)
Ações e metas anuais

Metas

5 Formular e promover a gestão da

Ações

Disponibilização de profissional de

Recursos
orçamentári
os (R$)

19.000

Origem dos
recursos
(R$)

Recursos

Área
responsáv
el

Diretoria

Parceria

Secretaria
Estadual
de Saúde



educação permanente em saúde , criando
estruturas de coordenação e de execução
da política de formação e
desenvolvimento; participando no seu
financiamento.

nível superior para gerenciamento do
Programa Municipal de Educação
Permanente em Saúde

Definição no orçamento do Fundo
Municipal de Saúde de recursos
próprios como coresponsável pelo
financiamento da Educação
Permanente.

Participação de processos conjuntos
de Educação Permanente em Saúde
com ações para formação e
desenvolvimento dos profissionais de
saúde;

178.000

Próprios

Recursos
de
transferênci
as do SUS

Gestãode
de
pessoas

6- 30% dos servidores da saúde
capacitados para atuação na função que
desempenha.

Realização de diagnósticos das
necessidades locais em educação em
saúde e de gestão do trabalho;

Elaboração do Programa Municipal de
cação Permanente em Saúde;

Promoção de espaços de
desemvolvimento da política de gestão
do trabalho, considerando os
princípios de humanização, da
participação e da democratização das
relações de trabalho;

Realização e/ou participação de
oficinas, cursos presenciais ou à
distância, capacitando e qualificando
os trabalhadores da saúde

Disponibilização de profissional para o
gerenciamento do Programa Municipal
de Educação Permanente em Saúde



7 Estabelecer 01 cronograma anual de
negociação permanente entre
trabalhadores e gestores.

Organização da oparticipação dos
técnicos nas aulas da REDE NUTES,
fazendo o monitoramento;
Implantação de fóruns de debates com
os servidores para discutir a política de
saúde e controle social do SUS

4.2. - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

4.2.1 - REGULARIZAÇÃO DO VÍNCULO

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Desenvolver ações concretas que visem à regularização dos vínculos dos trabalhadores na Rede Municipal de Saúde, permitindo a
estes trabalhadores uma relação de trabalho estável.

DIRETRIZ:
Viabilizar concurso público para os profissionais de nível universitário e médio do PSF;
Fortalecer o trabalho de campo realizado pelo Agentes de Saúde Ambiental e Combate as Endemias - ACE, e Agentes Comunitários de
Saúde - ACS, garantindo o número de imóveis e de pessoas, respectivamente, conforme parâmetros do Ministério da Saúde.
Regularizar os vínculos dos especialistas contratados temporariamente,

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 .Garantir a realização de concurso para os profissionais de nível básico, médio e superior com atuação na área de saúde;
1.Realizar processo seletivo publica para nomeação de Agentes de Saúde Ambiental e Combate as Endemias-ACE e Agentes
Comunitários de Saúde-ACS, valorizando experiências anteriores, na garantia de pontuação para a titulação,
2.Nomear Agentes de Saúde Ambiental e Combate as Endemias-ACE e Agentes Comunitários de Saúde - ACS selecionados,
adequando o número de profissionais ao número de imóveis e de famílias preconizados nas portarias ministeriais;

Ações e metas anuais

Metas
1. Efetivar 100% dos trabalhdores do

SUS MUNICIPAL

Ações
Realização de Concurso Público para
preenchimento das vagas ocupadas

Recursos
orçamentári
os (R$)

-

Origem dos
recursos
(R$)

-

Área
responsáv
el

Secretaria
de

Parcerias

-



1. Realizar processo seletivo publica para
nomeação de Agentes de Saúde
Ambiental e Combate as Endemias-ACE e
Agentes Comunitários de Saúde - ACS,
valorizando experiências anteriores, na
garantia de pontuação para a titulação,

2. Nomear Agentes de Saúde Ambiental e
Combate as Endemias-ACE e Agentes
Comunitários de Saúde - ACS
selecionados, adequando o número de
profissionais ao número de imóveis e de
famílias preconizados nas portarias
ministeriais

por médicos, auxiliares de
enfermagem e auxiliares de saúde
bucal e agentes administrativos
contratados

Realização de processo seletivo
publico para nomeação de Agentes de
Saúde Ambiental e Combate as
Endemias-ACE e Agentes
Comunitários de Saúde - ACS,
valorizando experiências anteriores, na
garantia de pontuação para a
titulação,

Nomeação de Agentes de Saúde
Ambiental e Combate as Endemias-
ACE e Agentes Comunitários de
Saúde - ACS

A Previsão
consta em
ações do
PACS

Contem plad
o em ações
do PACS e
Vigilância
em Saúde

-

-

Administra
cão da
PMS

Diretoria
de
Recursos
Humanos

Diretoria
de
Recursos
Humanos

Secretaria
de
Administra
cão

Secretaria
de
Administra
cão



4.2.2 - READEQUAÇÃO DA PRODUTIVIDADE

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Rediscutir a lógica da produtividade, estabelecendo um sistema de remuneração variável capaz de contemplar com equidade os
trabalhadores efetivos e municipalizados, da Rede Municipal.

DIRETRIZ:
Implementar mudança no sistema de produtividade a partir de critérios de acesso e qualidade para os níveis elementar, médio e
superior;
Instituir, com apoio de equipe gestora, o sistema acompanhamento e avaliação da produtividade.
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1. Revisar a Lei N° 1.409/03 Incentivo a Produtividade, contemplando todas as categorias de todos níveis de assistência e da gestão,
definido um valor fixo e um valor variável,condicionado o acesso ao cumprimento das metas e impactos na qualidade de saúde do
território , garantindo uma distribuição mais equânime do incentivo da produtividade.
2.Revisar do Decreto Municipal de incentivo a produtividade ( valor fixo e valor variável conforme cumprimento das metas ) redefinindo
os percentuais pra calculo de concessão do referido incentivo;
Ações e metas anuais

Metas
1. Revisar a Lei N° 1.409/03 Incentivo a
Produtividade, contemplando todas as
categorias de todos níveis de assistência
e da gestão, definido um valor fixo e um
valor variável,condicionado o acesso ao
cumprimento das metas e impactos na
qualidade de saúde do território ,
garantindo uma distribuição mais
equânime do incentivo da produtividade.
2. Revisar do Decreto Municipal de
incentivo a produtividade ( valor fixo e
valor variável conforme cumprimento das
metas ) redefinindo os percentuais pra
calculo de concessão do referido
incentivo;

Ações
Realização de estudos da Lei de
concessão da Produtividade na Saúde;

Elaboração de uma proposta para
apresentação ao Jurídico da PMS

Realização de estudos do Decreto que
normatiza o rateio da Produtividade na
Saúde;

Elaboração de uma proposta para
apresentação ao Jurídico da PMS

Recursos
orçamentári
os (R$)

-

-

Origem dos
recursos
(R$)

-

-

Área
responsáv
el

Gabinete e
Diretoria
de
Recursos
Humanos

Gabinete e
Diretoria
de
Recursos
Humanos

Parcerias

Controle
Interno/Se
cretaria de
Administra
cão

Controle
Interno/Se
cretaria de
Administra
cão



4.2.3 - PLANO DE CARGOS CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o desenvolvimento da carreira do servidores do SUS.

DIRETRIZ:
Implantar o Plano de Cargos Carreira e Vencimentos - PCCV, avançando na valorização dos servidores do SUS;
Implantar / implementar o Programa de Avaliação de Desempenho;

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1. Elaborar e implantar o Plano de Cargos Carreira e Vencimentos - PCCV;

Ações e metas anuais

Metas Ações

Recursos
orçamentários
(R$)

Origem dos
recursos
(R$)

Área
responsáv
el

Parceria
s

Elaborar e implantar o Plano de Cargos
Carreira e Vencimentos - PCCV;

Implantação de uma Comissão Técnica
para elaboração da proposta do PCCV
da Saúde/SUS;

Implantação e mesa de negociação
com os servidores do SUS através de
representação do Sindicato servidores
municipais, conteplando as categorias
do SUS no municipio.

Implantação do PCCV com o
equadramento dos servidores efetivos,
através de Lei Muicipal,

Equadramentos de todos servidores
efetivos da saúde em exercício na rede
municipal;

Gabinete/D
iretoria de
Recursos
Humanos

Secretari
a de
Administ
ração



4.3 - CONDIÇÕES DE TRABALHO

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
: Garantir condições adequadas de trabalho para todos os profissionais no âmbito da Saúde Secretaria Municipal de Saúde.

DIRETRIZ:
Garantir insumos de uso individual para os profissionais da rede.
Manter, recuperar e adequar às estruturas físicas e os equipamentos das unidades de saúde, e do Programa Academia da Cidade
Implantar a política da saúde do trabalhador municipal com enfoque no combate ao assédio moral.
Manter, recuperar e adequar às estruturas físicas e os equipamentos das unidades de saúde, e do Programa Academia da Cidade
Implantar a política da saúde do trabalhador municipal com enfoque no combate ao assédio moral.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.Garantir Equipamento de Proteção Individual - EPI para os profissionais da rede,monitorar o uso dos EPI, com punições em caso de
infrações;
2.Garantir o EPI para os profissionais de saúde (ACS e ACE) expostos aos riscos de câncer de pele devido à exposição demasiada ao
sol, incluindo a prevenção com o protetor solar;
3. Garantir fardamento para os ACS, ACE, recepcionistas batas para os profissionais das ESF e ESB e auxiliar de serviços gerais
4.Garantir a identificação (crachás) para os profissionais de saúde;
1.Climatizar 100% das salas de vacina e consultórios médicos, odontológicos de enfermagem das unidades de saúde;
2.Elaborar e efetivar um plano de manutenção corretiva e preventiva da rede física, hidráulica, elétrica, equipamentos de informática,
médico odontológico etc com visitas mensais as unidades de saúde com essa finalidade;;
1 .Garantir os exames preconizados para os Agentes de Endemias que trabalham com inseticida / UBV
2-Garantir um programa de atenção psicossocial a saúde do trabalhador da rede municipal incluindo atenção ao alcoolismo e outras
dependências; (NUAPS)
3.Divulgar nas unidades de Saúde e denunciar nos órgão competentes situações de assédio moral sofridos pelos trabalhadores que
atuem no âmbito da rede municipal de saúde.
Adotar o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS - DesprecarizaSUS
Implantar o PCCR - Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos servidos da saúde/SUS de acordo com as diretrizes nacionais



Ações e metas anuais

Metas
1. Garantir Equipamento de Proteção
Individual - EPI para os profissionais da
rede, monitorar o uso dos EPI, com
punições em caso de infrações;;

3. Garantir fardamento para 100% dos
ACS, ACE, recepcionistas batas para os
profissionais das ESF e ESB e auxiliar de
serviços gerais

4-Garantir a identificação ( crachás ) para
os profissionais de saúde;

1 -Climatizar 80% das salas de vacina e
consultórios médicos, odontológicos de
enfermagem das unidades de saúde.

Garantir os exames preconizados para
100% dos Agentes de Endemias que

Ações
Aquisição de batas, mascaras, óculos
de proteção entre outros EPI
preconozados;;

Aquisição e distribuição de
fardamento( camisa, calça, bolsa e
chapéu) para os Agentes
Comunitários de Saúde

Aquisição e distribuição de fardamento
(botas, calças, camisa, chapéu, bolsa,
jaquetas e bonés etc )

Aquisição de Crachás para
identificação dos profissionais de
saúde - Agentes comunitários de
Saúde, Agentes de Saúde Ambiental e
Combate as Endemias e Técnicos da
Vigilância Sanitária.

Aquisição de condicionadores de ar
para as unidades de saúde

Realização do exame de colinesterase
para os Agentes de Saúde Ambiental e

Recursos
orçamentários
(R$)

Contemplado
nas ações de
ESF/SB/VigNân
cia em
Saúde/PACS
etc

Contemplado
nas ações do
PACS e
Vigilância em
Saúde etc

Contemplado
nas ações de
ESF/SB/Vigilân
cia em
Saúde/PACS
etc

Contemplado
nas ações de
ESF/SB/Vigilân
cia em
Saúde/PACS
etc

Contemplados
nas ações de

Origem dos
recursos
(R$)

-

-

-

-

-

Área
responsáv
el

Diretoria
de
Administra
ção/FMS

Diretoria
de
Administra
ção/FMS

Diretoria
de
Administra
ção/FMS

Diretoria
de
Administra
ção/FMS

Diretoria
de

Parceria
s

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Diretoria
de



trabalham com inseticida / UBV Combate as Endemias dos Programas
de Controle da Dengue, de
Leishmaniose e Chagas;

laboratório Vigilância
em Saúde

Recurso
s
Humano
s.

Adotar o Programa Nacional de
Desprecarização do Trabalho no SUS -
DesprecarizaSUS

Realização de Concurso Público para
preenchimento das vagas ocupadas
por médicos, auxiliares de
enfermagem e auxiliares de saúde
bucal e agentes administrativos
contratados

Diretoria
de
Recursos
humanos;

Gabinete
Diretoria
de
Administ
ração.

Implantar o PCCR - Plano de Cargos
Carreiras e Remuneração dos servidos da
saúde/SUS de acordo com as diretrizes
nacionais

Implantação de uma Comissão
Técnica para elaboração da proposta
do PCCR da Saúde/SUS;

Implantação e mesa de negociação
com os servidores do SUS através de
representação do Sindicato servidores
municipais, conteplando as categorias
do SUS no município.

Implantação do PCCR com o
equadramento dos servidores efetivos,
através de Lei Muicipal,

Equadramentos de todos servidores
efetivos da saúde em exercício na
rede municipal;

Diretoria
de
Recursos
Humanos

Gabinete

Salgueiro - PE


