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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01-INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pela Gestão
em Saúde no município do Salgueiro-PE durante o ano de 2011, enfocando os
aspectos primordiais para que sejam promovidos os meios necessários para
exercício do controle social do SUS.

Cumpre, sobretudo, a determinação legal de oferecer transparência sobre as ações e
serviços de saúde, os recursos utilizados no período em análise, amparando-se nas
Leis Federais n° 8.080 de 19 de setembro de 199 e n° 8.142 de 28 de dezembro de
1990, como também, as Portarias do Ministério da Saúde que tratam do Pacto pela
Saúde, em especial, as de n° 399 e 699/2006. Tem ainda enquanto orientação
normativa específica, a Portaria GM/MS n° 3.176 de 24 de dezembro de 2009,
conforme abaixo:

"Art. 3° O RAG é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a PÁS,
a qual operacionaliza o PS na respectiva esfera de gestão e orienta eventuais
redirecionamentos. É também instrumento de comprovação da aplicação dos
recursos repassados do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujo resultado demonstra o processo
contínuo de planejamento e é instrumento indissociável do PS e das respectivas
PÁS."

A sua estrutura é composta por uma síntese da movimentação dos recursos
orçamentários e financeiros em conformidade com o RREO 6° trimestre de 2011,
uma análise sucinta dos indicadores de pactuação/programação, com fundamento no
Pacto pela Vida 2011 (SISPACTO) e o Plano Municipal de Saúde Gestão 2010-2013,
como também, apresenta um relato analítico sucinto das ações desenvolvidas no
exercício. Finalizando, apresenta recomendações para o próximo ano (2012), com
fundamento na avaliação crítica e propositiva das informações aqui averiguadas.

Este Relatório ainda contém alguns dados preliminares, sujeitos a alteração, uma vez
que os dados foram apurados na base local e, logo que os dados definitivos dos
sistemas oficiais sejam liberados pelo o DAT ASUS, este instrumento será atualizado.
O presente Relatório Anual de Gestão - RAG foi aprovado na segunda Reunião
Extraordinária de 19 de fevereiro de 2012, conforme Resolução n° 72012.



2- CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

2.1. DADOS GERAIS
Município: Salgueiro
Localização: Sertão Central de Pernambuco
População (IBGE, 2010)
População Geral: 56.641 habitantes
População Masculina: 27.604 - 48,75%
População Feminina: 29.025 - 51,25%
População Urbana: 45.713 -80,72 %
População Rural: 10.916-19,28%
População Geral Residente em Salgueiro, conforme Remapeamento Municipal ano
2011:58.358 habitantes

2.2 SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO MUNICIPAL

2.2.1 Serviços da Atenção básica
15 Unidades da Estratégia Saúde da Família;
01 Unidade de Apoio a Estratégia Saúde da Família- NASF l ( equipe compostas por
07 profissionais da área de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia,
Nutrição e Farmacêutico).
01 Unidade Básica de Saúde - modelos Tradicionais -Centro de Saúde - PACS
RURAL.
14 Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família - ESB modalidade l:
03 unidades de Saúde Bucal modalidade Tradicional ( Centro de Saúde, Unidade
Móvel Odontológica e Policlínica)
129 Agentes Comunitários de Saúde - ACS

2.2.2 Serviços de Média Complexidade
01 Policlínica Municipal de Especialidades Médicas ( Ortopedia, Ginecologia,
Psiquiatria adulto, Endocrinologia, Otorrino, Urologia, Pediatria); Exames
Diagnostico (Ultrassonografia - Obstétrica, obstétrica com Dopller, Mamaria,
Urinária, Abdome Total, Membros, Endovaginal, Pélvica, Tireóide, Próstata entre
outas; Raio X odontológico, Endoscopia Digestiva) entre outras áreas como Nutrição,
Psicologia infanto-juvenil etc.
01 CAPS l-Transtorno Mental,
01 Laboratório Municipal e Análises Clinicas com atuação nas áreas de Bioquímica,
Hematologia, Uroanálise e Imunologia.

2.3- Cobertura da população com acesso à Saúde:
91,35 Cobertura da ESF - Estratégia de Saúde da Família ;
100% Cobertura do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS ;
94,75% Cobertura de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família;
95,1% Cobertura de saúde do Município de Salgueiro, segundo a Agência Nacional
de Saúde-ANS.



3 - ORÇAMENTO SAÚDE - ANO DE 2011

3.1. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

De acordo com a Portaria GM/MS n° 3.176/2008, o primeiro foco de análise é a
Gestão orçamentario-financeira dos recursos movimentados pelo Sistema Municipal
de Saúde, considerando todas as fontes utilizadas pela Gestão da SMS, em
consonância com as normas regulamentares vigentes para a Administração Pública
e legislação local.

A Emenda Constitucional n° 29, de 12 de setembro de 2000, determinou a vinculação
e estabeleceu a base de cálculo e os percentuais mínimos de recursos aplicado em
saúde devem corresponder a um percentual da receita de impostos e transferências
constitucionais e legais, este percentual para os municípios é 15%.

Tabela l - Cálculo do Percentual de Recursos Próprios aplicados em saúde por
Fonte - 2011
Itens
Receita de Impostos vinculados CF EC 29/OOem R$

(A)
Despesas com recursos próprios em ações e
serviços de saúde em R$
Recursos próprios aplicados em e, ações e serviços
de saúde e, %
Despesas totais com ações e serviços de saúde por
habitante em R$
Despesas com recursos próprios em ações e
serviços de saúde por habitante R$

Valores Realizados no período
8.321.430,00

6.683.719,17

16,96%

233,00

118,00

Fonte: RREO 6° Bimestre /2011.
População 56.461 habitantes - IBGE 2010.

Tabela II - Despesa total com ações e Serviços Públicos de Saúde
Despesa Dotação inicial

2011
Despesa atualizada
2011

Despesa Realizada
em 201 1

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e
Encargos Sociais
Outras despesas
Correntes

9.990.000,00

3.836.000,00

9.892.900,00

3.972.400,00

9.198.596,18

2.590.610,14

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões
Financeiras

1.809.000,00
70.000,00

1.714.200,00
836.000,00

1.408.440,14
836.000,00

Fonte: RREO 6° Bimestre /2011.



Tabela III - Despesa total com ações e Serviços Públicos de Saúde por Sub-função;
Despesa

Atenção Básica
Vigilância
Epidemiolóqica
TOTAL

Dotação inicial
2011

14.941.000,00
764.000,00

15.705.000,00

Despesa
atualizada2011

14.646.870,00
937.630,00

15.584.500,00

Despesa
Realizada em 2011

12.333.354,54
864.252,09

13.197.646,63
Fonte: RREO 6° Bimestre /2011.

Tabela IV - Demonstrativo de Recursos de Transferência Fundo a Fundo do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro, por bloco de
financiamento - 2011 .Fonte Fundo Nacional de Saúde.
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
A - Componente PAB Fixo
Estratégias

PAB Fixo
Programa de Requalificação de UBS -
Informatização Tele saúde
Subtotal

Receita anual
R$

1.125.416,00
27.097,00

1.152.513,00

Observações
Especificas

-
Dezembro/2011

-
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
B - Componente Piso de Atenção Básica Variável
Estratégias

Agentes Comunitários de Saúde
Compensação de Especificidades Regionais
Incentivo Adicional do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde
Incentivo Adicional saúde da Família
Incentivo Adicional Saúde Bucal
Incentivo Implantação do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família - NASF l
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
l
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade
PMAQ

Programa Saúde na Escola - PSE
Saúde Bucal
Saúde da Família
Subtotal
TOTAL GERAL DO BLOCO DE ATENÇÃO
BÁSICA

Receita anual
R$

1.114.500,00
86.761 ,44
90.000,00

40.000,00
14.000,00
20.000,00

120.000,00

46.800,00

46.900,00
345.500,00

1 .247.400,00
3.171.861,44
4.324.374,44

Observações
Especificas

-
-
-

-
-
-

-

Duas parcelas de
23.400,00 novembro

e dezembro/2011
Dezembro

-
-
-
-



BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVPS
A - Componente Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde
Estratégias

Campanha Nacional de Seguimento de
Sarampo e Rubéola
Incentivo de qualificação das Ações de
Dengue
Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de
Hl V/AIDS e outras DST
Incentivo para Hanseníase e Doenças
Negligenciadas
Incentivo Projetos de Vigilância e Prevenção
de Violências e Acidentes
Monitoramento das Campanhas de Sarampo
e Rubéola
Subtotal

Receita anual
R$

4.055,35

35.391 ,48

75.000,00

30.000,00

30.000,00

4.055,35

178.502,18

Observações
Especificam

-

Dezembro/201 1

-

Dezembro

Dezembro

Dezembro

-
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PWPS
B - Componente Vigilância e Promoção da Saúde
Estratégias

Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde
- PFVPS
Subtotal

Receita anual
R$

194.516,000

194.516,00

Observações
Especificas

-

BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PWPS
C - Componente Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA
Estratégias

Ações Estruturastes de Vigilância Sanitária
Subtotal
TOTAL GERAL DO BLOCO DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE

Receita anual
R$

20.41 1 ,87
20.411,87

393.479,15

Observações
Especificas

-
.-.
-

BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A - Componente Básico da Assistência Farmacêutica
Estratégias

Programa de Assistência Farmacêutica
Básica
TOTAL GERAL DO BLOCO

Receita anual
R$

282.718,56

282.718,56

Observações
Especificas

-

-

BLOCO DE INVESTIMENTO
A - Componente Implantação de Unidade Básica de Saúde
Estratégias

Unidades Básicas de Saúde - UBS
subtotal

Receita anual
R$

20.000,00
20.000,00

Observações
Especificas

-

TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO SUS FUNDO A
FUNDO - R$ 5.020.572,15



Alguns Indicadores podem ser analisados a partir das informações acima:

As despesas totais com saúde por habitante, considerando todas as fontes de
pagamento, alcançaram R$ 233, 00, representando um crescimento em relação a
2010 de 20,56%. Já as despesas totais com recursos próprios foram de R$ 118, 00,
demonstrando também crescimento, o qual representou um percentual de 11,53%.
Em se tratando da despesa com pessoal, paga em 2011 representou um valor de
R$ 9.198.596,18 e em 2010 6.908.066,82, ficando superior 24,90% ao executado em
2010, aumento justificado pela ampliação de serviços de saúde ( 02 equipes de
Saúde da Saúde da Família, 02 Equipes de Saúde Bucal no Saúde da Família, 01
NASF, entre outros serviços e ainda a implantação do Plano de Cargos Carreira e
Remuneração dos servidores da Saúde.

As despesas com medicamentos durante o exercício de 2011 obedeceu as
Portarias Ministeriais da Assistência Farmacêutica Básica, bem como a Relação
Municipal de Medicamentos, onde foram pactuados outros itens além dos
medicamentos pré-definidos para a Farmácia Básica.
A tabela 5, a seguir demonstra a movimentação financeira realizada no ano de 2011.

TABELA V - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS E
APLICADOS

Componente Básico da Assistência Farmacêutica
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Obs: Os recursos da Contra partida Estadual com Medicamentos Básicos são
repassados em medicamentos, adquiridos junto ao LAFEPE, conforme pactuação
CIB - PE.

4. AÇÕES DA POLÍTICA DE SAÚDE EM SALGUEIRO - PE.2011

4.1. Análise quanto à execução da programação em saúde

Constitui uma das importantes iniciativas para percepção dos resultados alcançados
pelo Sistema Municipal de Saúde, a análise das ações programáticas, dentre elas,
aquelas que são fruto de pactuação entre os entes federados e que
permanentemente devem estar sob controle dos órgãos de fiscalização e
monitoramento.

Cabe esclarecer que o RAG tem por estrutura básica o que determina a Portaria
GM/MS n° 3.176 de 24 de dezembro de 2008, sendo republicada no DOU
dei 1/01/2010, apresentando as seguintes características:

"Art. 7° Determinar que o Relatório Anual de Gestão tenha a seguinte estrutura":
I - introdução sucinta, com a apresentação de dados e caracterização da esfera de
gestão correspondente, ato ou reunião que aprovou o respectivo PS, e registro de
compromissos técnico-políticos necessários, entre os quais o TCG;

II - quadro sintético com o demonstrativo do orçamento, a exemplo do que é
encaminhado anualmente aos respectivos Tribunais de Contas;

III - quadros com os elementos constitutivos do RAG constante do art. 3°, desta
Portaria;

IV - análise sucinta da execução da PÁS feita a partir do conjunto das ações e metas
nelas definidas, bem como daquelas não previstas; e
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V - recomendações, descritas também de forma sintética, as quais podem ser
relativas à PÁS do ano seguinte e aos ajustes necessários no PS vigente ou ao
novo.

Assim, não compete ao RAG apresentar apenas descrição de atividades ou
estratégias de trabalho, mas sim, resultados e impacto sobre o cenário de atuação,
Considerando, sobretudo, os instrumentos de programação e os compromissos
pactuados pela Gestão.

O Pacto pela Vida/2008, conforme Portaria GM/MS n° 325, de 21 de fevereiro de
2008, utilizou-se do aplicativo SISPACTO para acompanhar e aferir os indicadores
pactuados em Termos de Compromisso de Gestão, dados disponíveis junto ao site
www.saude.gov.br/sispacto. Para o ano de 2011, com base no relatório do
SISPACTO, as ações foram desenvolvidas na perspectiva do cumprimento das
seguintes prioridades;

II - controle do câncer de colo de útero e de mama; III - redução da mortalidade
infantil e materna; IV - fortalecimento da capacidade de respostas às doenças
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária,
influenza, hepatite e Aids; VI - fortalecimento da atenção básica; VII - saúde do
trabalhador; VIII - saúde mental; IX - fortalecimento da capacidade de resposta do
sistema de saúde às pessoas com deficiência; XI - saúde do homem e no Pacto de
Gestão estão priorizadas; 1-Responsabilidades gerais do SUS; 4- Regulação,
Controle,Avaliação e Auditoria.

Para cada uma dessas prioridades foram elencadas metas a serem pactuadas
anualmente com os níveis de gestão, sendo essas proposições, alvo do contínuo
controle por parte das equipes de atenção e de gerência/gestão, como forma de
medir o impacto das ações desenvolvidas e sua necessária reversão nos moldes
identificados de vida e saúde da população. Abaixo, segue a análise do
comportamento da política de saúde.

Essa análise toma por base o acompanhamento das clientelas-alvo segundo os
ciclos de vida e também em conformidade com as patologias, os riscos e
vulnerabilidades.

Além das metas do Plano Municipal de Saúde, do Pacto pela Vida, do Pacto de
Gestão e do Pacto em Defesa do SUS, são delineadas também aquelas associadas
à Programação de Ações da Vigilância em Saúde - PAVS, que incorpora as mesmas
prioridades acima elencadas, detalhando os compromissos com iniciativas do campo
das vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e controle das zoonoses,
reforçando práticas combinadas para a promoção da saúde.

O Termo de Compromisso de Gestão Municipal - TCGM, assinado em setembro de
2010, com portaria publicada em dezembro/2010, expressam as responsabilidades
sanitárias do gestor local, agrupadas sob a forma de eixos, que envolvem desde
questões gerais da organização da atenção à saúde, passando pela regionalização,
planejamento, regulação/controle/avaliação/auditoria, gestão do trabalho e da
educação na saúde, e ainda, o controle social, responsabilidades essas que estão
mais visíveis e monitoradas nas pactuações do ano de 2011.
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Tabela VI - Relatório Municipal de Indicadores de Monitoramento e Avaliação do
Pacto pela Saúde - Prioridades e Qbjetivos. Salgueiro. 2011.
PACTO PELA VIDA
PRIORIDADE II - CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA
OBJETIVO: AMPLIAR A OFERTA DO EXAME PREVENTIVO DO CÂNCER DO COLO DO
ÚTERO VISANDO ALCANÇAR UMA COBERTURA DE 80% DA POPULAÇÃO ALVO.

N°.

2

Indicador

Razão entre os exames citopatólógicos do
colo do útero na faixa etária de 25 a 59
anos e a população alvo em determinado
local e ano.

Meta
2011

0,23

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
0,26

Unidade

razão

OBEJETIVO:TRATAR/SEGUIR AS LESÕES PRECURSORAS DO CÂNCER DO COLO
DO ÚTERO NO NÍVEL AMBULATÓRIA

N°.

3

Indicador

Percentual de segmento/tratamento
informado de mulheres com diagnóstico de
lesões intraepiteliais de autograu do colo do
útero

Meta
2011

100

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
100

Unidade

%

OBJETIVO: AMPLIAR A OFERTA DE MAMOGRAFIA VISANDO ALCANÇAR UMA
COBERTURA DE 60% DA POPULAÇÃO ALVO

N°.

4

Indicador

Razão entre as mamografias realizadas nas
mulheres de 50 a 69 anos e a população
feminina nesta faixa etária em determinado
local e ano

Meta
2011

0,12

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
0,01

Unidade

Razão

PRIORIDADE III - REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA
OBJETIVO: REDUZIR A MORTALIDADE INFANRIL

N°.

5

5.a

5.b

Indicador

Taxa de mortalidade infantil

Taxa de mortalidade infantil neonatal

Taxa de mortalidade infantil pós neonatal

Meta
2011

19

15

4

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
25,68

21,88

1,90

Unidade

N.
Absoluto
N.
Absoluto
N.
Absoluto
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OBJETIVO: REDUZIR A MORTALIDADE MATERNA

N°.

6

7

Indicador

Proporção de óbitos de mulheres em idade
fértil e materno investigados
Incidência de Sífilis Congénita

Meta
2011

90

02

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12

95

02

Unidade

%

N.
Absoluto

Prioridade IV - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA AS DOENÇAS
EMERGENTES E ENDEMIAS COM ÊNFASE NA DENGUE, HANSENIASE,
TUBERCULOSE, MALÁRIA, INFLUENZA, Hepatite e AIDS

OBJETIVO: REDUZIR A LETALIDADE DOS CASOS GRAVES DE
DENGUE

N°.

8

Indicador

Taxa de letalidade das formas graves de
Dengue, febre hemorrágica da dengue,
FHD síndrome do choque da dengue com
complicações

Meta
2011

0,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
0,00

Unidade

%

OBJETIVO: AUMENTAR 0 PERCENTUAL DE CURA NAS COORTES DE CASOS
NOVOS DE HANSENIASE A CADA ANO PARA ATINGIR 90% DE CURA EM 201 1 .

N°.

9

Indicador

Proporção de cura de casos novos de
hanseníase diagnosticado nos anos das
coortes

Meta
2011

90,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
90,5

Unidade

%

OBJETIVO: AMPLIAR A CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR
BACILIFERA DIAGNOSTICADOS A CADA ANO.

N°.

10

Indicador

Proporção de cura de casos novos de
Tuberculose Pulmonar Bacilifera

Meta
2011

80,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
92,86

Unidade

%

OBJETIVO: AUMENTAR A PROPORÇÃO DE COLETA DE AMOSTRAS CLINICAS PARA
O DIAGNÓSTICO DO VÍRUS INFLUENZA DE ACORDO COM O PRECONIZADO

N°. Indicador Meta
2011

Resultado
Preliminar
de 201 1

Unidade

13



12 Proporção de amostras clinicas coletadas
do vírus influenza em relação ao
preconizado

100,00

apurado em
fevereiro/ 20 12
Sem informação
no período.

%

OBJETIVO: FORTALECER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DA DOENÇA PARA
AMPLIAR A DETECÇÃO DE CASOS DE HEPATITES B E A QUALIDADE DO
ENCERRAMENTO DOS CASOS POR CRITÉRIO LABORATORIAL

N°.

13

Indicador

Proporção de casos de Hepatite B
confirmados por sorologia

Meta
2011

80,00

Resultado
Preliminar
2010
21/03/2011
100,00

Unidade

%

OBJETIVO:REDUZIR A TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV

N°.

14

Indicador

Taxa de incidência de AIDS em menores de
05 anos de idade

Meta
2011

0,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
0,00

Unidade

/1 000.000

PRIORIDADE VI FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: AMPLIAR A COBERTURA POPULACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA POR
MEIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA SAÚDE DA FAMÍLIA
17 Proporção da população cadastrada pela

Estratégia Saúde da Família
90 91,36 %

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO A CONSULTA DE PRÈ-NATAL

N°.

18

Indicador

Proporção de nascidos vivos de mães com
07 ou mais consulta de pré-natal

Meta
2011

59,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
59,94

Unidade

%

OBJETIVO: REDUZIR A INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR DIABETES MELLITUS NO
ÂMBITO DO SUS

N°.

19

Indicador

Taxa de internações por Diabetes Mellitus e
suas complicações

Meta
2011

19,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
Sem informação
no período.

Unidade

/1 0.000

OBJETIVO: REDUZIR A INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL (AVC) NO ÂMBITO DO SUS

N°. Indicador Meta
Resultado
Preliminar Unidade

14



20 Taxa de internação por acidente Vascular
Cerebral (AVC)

2011

13,00

de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
Sem informação
no período.

/1 0.000

OBJETIVO: REDUZIR E MONITORAR A PREVALÊNCIA DE BAIXO PESO EM CRIANÇAS
MENORES DE 5 ANOS

N°.

21

22

Indicador

Percentual de Crianças menores de cinco
anos com baixo peso para a idade
Percentual de famílias com perfil de saúde
beneficiarias do Programa Bolsa Família
Acompanhadas pela Atenção Básica

Meta
2011

3,00

93,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 201 2
4,6

95%

Unidade

%

%

OBJETIVO: AMPLIAR O NUMERO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) DA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF )
N°

41

Indicador

Cobertura populacional estimada das
equipes de Saúde Bucal da Estratégia
Saúde da Família

Meta
2011

90

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
94,75

Unidade

%

OBJETIVO: AUMENTAR A PREVENÇÃO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS BUCAIS : A
CARIE DENTÁRIA DENTARIA E A DOENÇA PERIODONTAL
N°

42

Indicador

Média de Ação coletiva de escovação
dental supervisionada

Meta
2011

1,3

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
0,41

Unidade

%

Prioridade VII - SAÚDE DO TRABALHADOR
OBJETIVO: AUMENTAR A IDENTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS A SAÚDE

DO TRABALHADOR A PARTIR DA REDE DE SERVIÇOS SENTINELA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR, BUSCANDO ATEINGIR TODA A REDE DE SERVIÇOS DO SUS

N°.

23

Indicador

Número de notificações dos agravos a
saúde do trabalhador constantes da
Portaria GM/MS n° 777/04.

Meta
2011

0

Resultado
Preliminar
de 2011
apurado em
fevereiro/ 20 12
78

Unidade

N.
absoluto

Prioridade VIM - SAÚDE MENTAL
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AO TRATAMENTO AMBULATÓRIAL EM SAÚDE
MENTAL

15



N°.

24

Indicador

Taxa de cobertura de Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS)/1 00.000 habitantes

Meta
2011

0,91

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
1,76

Unidade

/1 00.000

Prioridade XI - SAÚDE DO HOMEM
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO A CIRUGIAS DE PATOLOGIAS E

CANCERES DO TRATO VAGINAL MASCULINO

N°.

29

Indicador

Número de cirurgias prostatectomia
suprapublica por local de residência

Meta
2011

8

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
Sem informação
no período.

Unidade

%

PACTO DE GESTÃO
1-RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTÃO DO SUS

OBJETIVO; ENCERRAR OPORTUNAMENTE AS INVESTIGAÇÕES DAS NOTIFICAÇÕES
DE AGRAVOS COMPULSÓRIOS REGISTRADOS NO SINAN

N°.

30

Indicador

Proporção de casos de doenças de
notificação compulsória (DNC) encerrados
oportunamente após notificação

Meta
2011

78,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
61

Unidade

%

OBJETIVO: AMPLIAR A CLASSIFICAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE ÓBITO NÃO FETAL

N°.

31

Indicador

Proporção de óbitos não fetais informados
ao SIM com causa básica definida

Meta
2011

96,00

Resultado
Preliminar
de 2011
apurado em
fevereiro/ 20 12
87,73

Unidade

%

OBJETIVO: MANTER COBERTURA VAGINAL ADEQUADA NOS SERVIÇOS DE
IMUNIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E ESTADOS

N°.

32

Indicador

Cobertura vacinai com a tetravalente (DTP
+ HIB ) em crianças menores de 01 ano

Meta
201

95,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
100,54

Unidade

%

OBJETIVO: REDUZIR OS RISCOS A SAÚDE HUMANA DECORRENTE DO CONSUMO
DE ÁGUA COM QUALIDADE MICROBIOLOGICA FORA DO PADÁO DE POTABILIDADE

Resultado
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N°.

33

Indicador

Percentual de realização das análises de
vigilância da qualidade da água referente ao
parâmetro coliformes totais

Meta
2011

15,00

Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 201 2
54

Unidade

%

4- REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
OBJETIVO: FORTALECER O CADASTRO NACIONAL DE ESTABELESCIMENTO S DE
SAÚDE (CNES ) COM DADOS ATUALIZADOS SISTEMATICAMENTE, VISANDO
MELHORAR A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

N°.

37

Indicador

índice de alimentação regular da base de
dados do cadastro nacional de
estabelecimentos de saúde (CNES)

Meta
2011

100,00

Resultado
Preliminar
de 201 1
apurado em
fevereiro/ 20 12
100,00

Unidade

%

Os resultados apurados são preliminares, uma vez que a Planilha de Monitoramentos
dos Indicadores com os resultados de 2011 ainda não foram fechados. No Site
www.saude.gov.br/sispacto encontram-se apenas alguns resultados de 2010.

Com a apresentação dos indicadores pactuados e realizados, cabe, primordialmente,
uma análise quanto ao percentual de atendimento das metas.

Das 30 metas avaliadas, pactuadas no Pacto pela Vida,, destas, 19 figuram como
alcançadas, representando assim, 66,33% de atendimento aos compromissos
assumidos pela Gestão Municipal. 04 metas encontram-se no período, sem
informação.

• Com relação à razão entre exames citopatológicos do colo do útero na faixa etária
de 25 a 59 anos a cobertura pactuada foi de 0,23 e conseguiu realizar uma cobertura
de 0,26. O município oferece o serviço de coleta cobrindo 100% da população. A
centralização do exame no LACEM constitui-se também dificuldades. A
descentralização da realização dos exames para as regionais de saúde é um desafio
necessário.

• A razão entre mamografias realizadas nas mulheres de 50 a 69 anos (Fonte:
SIA/SISMAMA/IBGE), foi pactuado 0,12 foram apuradas no sistema de informação
47 mamografias realizadas perfazendo a razão de 0,01.= 47 mulheres Embora os
exames realizados na referencia pactuada fora do município ( Petrolina-PE )
totalizando 63 mamografias realizadas.

• Em relação à mortalidade infantil neonatal (crianças menores de 28 dias), observa-
se que o valor alcançado foi de 27 óbitos por 1.000 nascidos vivos, quando o
pactuado foi de 15/1 .OOONV, significando que a meta proposta não foi alcançada.

17



Quanto à mortalidade pós-neonatal, a meta foi alcançada 1.9/1000NV
são preliminares e sujeitos a alteração.

Os dados

• A investigação de óbitos de mulheres em idade fértil alcançou 95%, superando a
meta pactuada de 90% .

Quanto a sífilis congénita, foram pactuado 02 casos e ocorreram 02 casos, o que
denota ainda falhas, na detecção e tratamento da sífilis na gestante no Pré-natal. A
gestão oferta regularmente os exames de média complexidade (testes VDRL) para
100% das gestantes.

Quanto às metas relacionadas à tuberculose pulmonar e a hanseníase, a avaliação
no presente momento, demonstra que a pactuaçao de 90% de cura dos casos novos
de Hanseníase a meta realizada atingiu 90,5% de cura da hanseníase. Quanto a
Tuberculose foi pactuado a cura de 80% e o resultado alcançado foi de 92,86.

• No tocante ao Fortalecimento da Atenção Básica é positiva a cobertura atingida
pelo município, que registra um percentual de cobertura de 91,35% - dados do SIAB.
É meta do Plano Municipal de Saúde - gestão 2010 - 2013, cobrir 100% do
município com a Estratégia Saúde da família. Constitui-se dificuldade para o
cumprimento da meta a carência do profissional médico.

As ações de Saúde Mental têm recebido um critério de priorização, em função da
histórica exclusão das pessoas com transtornos mentais da perspectiva de cuidados
integrais e respeitosos à sua dignidade. Desse modo, a implantação de serviços
substitutivos (CAPSI e Ambulatórios) , foi ampliado os leitos de saúde mental no
Hospital Regional Inácio de Sá para internação, já que os mesmos também devem
se constituir como apoio matricial e retaguarda às ações desenvolvidas na Atenção
Básica, que precisam ser fortalecidas. A implantação do NASF l vem contribuindo
para qualificar as ações de saúde mental na Atenção Primária. A soma dos esforços
conjuntos tem reduzido.

Faz-se necessário o fortalecimento do processo de notificação, investigação e
encerramento das Doenças de notificação Compulsória em tempo oportuno.

Nas planilhas seguintes são demonstrados indicadores, metas e resultados
SISPACTO, PAVS e Plano Municipal de Saúde gestão 2010 - 2013.
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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 de 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 Anuais

Manter funcionando 15
equipes da ESF com o
número de profissionais
preconizado para a
estratégia;

Implantação da ESF
Indígena, com o número de

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

Realizada
91,35
Meta
realizada

Recursos orçamentários
Previstos

1.947.000
818.000

Executados
1.883.842,26

989.340,64

Observações
Específicas
A ESF Indígena
não foi
implantada por
atraso no
processo de
autorização do
Ministério da
Saúde/ FUNASA.
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profissionais preconizado
para a estratégia;
Construção da Unidade de
Saúde da área do Planalto

Construção da Unidade de
Saúde da área do Divino
Espírito Santo

Ampliação e reforma da
Unidade de Saúde de
Conceição das Crioulas

2. Garantir a melhoria das
estruturas físicas com a
construção de 01 unidade de
Saúde e ampliação e Reforma
de 02 unidades de saúde;

Meta não
realizada

535.000
365.000

360.000

135.000

249.991,29
149.706,43

0,00

0,00

Construída a
primeira etapa do
Posto de Saúde
do Planalto.
Ficando a
segunda etapa
para 20 12.
A construção do
Posto de Saúde
do Divino, devido
atraso no projeto
arquitetônico, foi
licitado já no final
de 2011, não
havendo tempo
hábil para a
construção.

0 Posto de
Saúde de
Conceição e
Campinhos não
foi liberado o
recurso do
convénio com o
Ministério da
Saúde.
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Aquisição dos móveis e
equipamentos necessários à
estruturação das equipes da
ESF;

3. Garantir os equipamentos e
material permanente ao
funcionamento pleno das
unidades de saúde, priorizando
as necessidades demandadas
por 100% Estratégia Saúde da
Família.

Meta
Realizada

102.000 40.698,48

Aquisição de material de
consumo (enfermagem,
escritório, limpeza, insumos
de informática, botijão de gás,
água mineral, copa cozinha,
combustível, peças para
manutenção de veículos,
material hidráulico, elétrico
etc.), para suporte as
atividades da Atenção Básica
(Saúde da Criança, Mulher,
Idoso, Deficiente,
adolescente, homem,
populações tradicionais, linha
de cuidados, promoção à
saúde).

Garantir insumos (material de
consumo) necessários ao
funcionamento pleno das
unidades de saúde, priorizando
as necessidades demandadas
por 100% Estratégia Saúde da
Família;

Meta
Realizada

60.000 167.438,25

50.000 37.466,84

Contratação serviços de
locação de imóveis para o
funcionamento de 06 UBS;

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

Contratação de serviço de
alimentação para os
Profissionais das ESF da

Garantir a prestação de
serviços de terceiros Pessoa
Física como apoio 100% das
atividades da Estratégia Saúde
da Família.

Meta
realizada

80.000 109.732,00

350.000 144.778,40
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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
Unidades 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

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

Meta
Realizada

80.000 91.196,67

215.000 114.317,62
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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.

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

Meta
Realizada

3.000 2.513,20

Realização de adesão do
município de Salgueiro ao
PMAQ

Mobilização das equipes da
ESF para adesão ao PMAQ

Implantar a Avaliação para a
Melhoria da Qualidade da
Estratégia Saúde da Família,
em 80% das equipes- PMAQ

93%
Meta
Realizada

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

Elaborar e instituir protocolos
clínicos para atenção de 07
grupos prioritários

Meta não
realizada.

A meta será
retomada em
2012 com
prioridade.
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terapêuticas de atenção a
gestante, a criança, ao
hipertenso, diabético,
hanseniano, tuberculoso, e
saúde mental etc.
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.

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.

Adquirir 01 veículo para a
Estratégia Saúde da Família

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;

73%
Meta
realizada

100% meta
realizada

Meta
realizada

Meta
realizada

Meta
Realizada

1 .344.000

24.000

30.000
5.000

329.000

1 .249.000

15.000

1.271.209,82

29.140,03

86.000

409.862,89

1.138.946,18

45.524,51

-
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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.)
Custeio das diárias,
passagens e locomoção para
a participação dos ÁCS 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 município
em áreas e micro áreas

Manter cobertura de 100% do
município com Programa.

Meta
realizada

Meta
Realizada

Meta
realizada

Meta não
realizada

Meta
realizada

5.000

20.000

2.000

10.000

912,00

10.205,00

1.584,00

0,00

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, ampliando as coberturas no Pau ferro e IV
Distrito.
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 em 100% das áreas cobertas pelo PSF, atingindo uma cobertura de ação
coletiva, aplicação de flúor e escovação dental supervisionada;
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4. Uma cobertura superior a 30% de 1a consulta odontológica;
Ações Anuais Metas anuais

Prevista Realizada
Recursos orçamentários
Previstos Executado

Observações
Específicas

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

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

94,75%
Meta
Realizada

788.000 588.380,65

421.000 580.877,18

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

Garantir a regularidade no abastecimento
da rede (equipamentos, móveis e
instrumentais odontológicos),

Meta
realizada 15.000

50.000

0,00

0,00

As despesas
ficaram
empenhadas em
restos a pagar,
totalizando R$
95.554,58



equipamentos para
os consultórios
odontológicos;
Aquisição de
insumos e
Equipamentos de
Proteção
Individual.

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

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

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

Meta
Realizada

Meta
realizada

Meta
realizada

Meta
realizada

10.000

80.000

7.000

25.000

8.000

50.000

3.000

12.885,04

53.832,01

2.839,60

2.526,00

1.513,32

33.369,00

1.365,70

-

-

.

-
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capacitações,
Congressos,
Seminários,
reuniões técnicas e
etc. fora do
município.
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;

Atingir a Média anual de ação coletiva de
escovação dental supervisionada em 13%

13,71%

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

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

11,84%
Meta
realizada

não
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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;

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 13/1000NV em 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;
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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 vacinas 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;
10. 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 Anuais

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;

Metas anuais
Prevista
Reduzir a taxa de mortalidade infantil
de 20,21/1000 nascidos vivos em
2009 para 19/1000 nascidos vivos
em 201 1

Reduzir a taxa de mortalidade
neonatal para 1 5/1 OOONV em 201 1 ;

Reduzir a taxa de mortalidade pós-
neonatal para 4/1 OOONV em 201 1

Realizada
25,68/1000
Meta não
realizada

21,88/1000
Meta não
realizada

1,9/1000
Meta
realizada

Recursos orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas
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Supervisão e
monitoramento das
consultas de prénatal;

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

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

02 casos
Meta
realizada
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todas as gestantes aos
exames de VDRL,
tantos quanto sejam
necessário;

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

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

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

59,94
Meta
realizada

Realização da
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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,

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;

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

0,00
Meta
realizada

Nenhum óbito
infantil ocorrido por
estas causas.
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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;
Alimentação regular do
SISVAN com avaliações
mensais.

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

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

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,

4,5%
Meta
realizada

não

Nomeação de um
Enfermeiro para
coordenação o PNI
Municipal;

Garantir cobertura vacinai mínima de
95% em tetravalente e nas demais
vacinas do calendário de
imunização, em menores de 01 ano

100,54%
Meta
realizada
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Monitoramento das
coberturas vacinais de
rotina e campanhas,
orientado as buscativas;

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
vacina para os
auxiliares;

de idade

Qualificação da ação
dos AOS 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;

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

77,44%
Meta
realizada

A cobertura foi
calculada até 4
meses por
limitação do SIAB.

Qualificação
profissionais

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

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;

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

0,0
Meta
realizada

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;
4. Garantir a oferta de 100% dos exames exigidos no pré-natal para 100% das gestantes da rede pública;
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5. Aumentar a cobertura de testagem para Sífilis no pré-natal, sendo 2500 exames (2010), 2700 exames (2011), 2900 exames (2012)
e 3100 exames (2013).
6. 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;
9. Garantir a realização do exame clínico das mamas nas consultas de rotina, estimulando e orientando 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.

Ações Anuais

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

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

Metas anuais

Prevista

Atingir a razão de 0,23 entre os exames de
cito patológicos do colo útero das
mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos,
em 201 1 .

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

Realizada

0,26
Meta realizada

100%
Meta realizada

Recursos
orçamentários
Previstos

-

Execut
ados
-

Observações
Específicas

Custo das ações
contemplado na
Estratégia Saúde da
Família.
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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 do
exame de preventivo
para todas as
unidades de saúde,
reforçando com
turnos extras nas
unidades onde os
enfermeiros são do
sexo masculino;
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;

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

100% - - 08 casos
diagnosticados de
auto grau tratadas
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Monitoramento do
serviçço de
colposcopia e do
tratamento dos casos
de lesões;

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;

1 nf ormatizaçãodas
ESF com a
descentralização da
marcação de exames
Monitoramento
mensal da realização
do exame de
VDRLdurante todo o
pré-natal e no parto;

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

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

100%
Meta realizada

2.259 = 90,36%
Meta
parcialmente
realizada

No SISPRÊNATAL
constam 572
exames realizados
em gestantes o que
representa o sub
registro das
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Monitoramento
semanal, junto aos
laboratórios, para a
identificação de
gestantes com VDRL
positivos, fazendo
referencia ao SAE
para tratamento com
qualidade;

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;

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

Monitoramento da

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

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

100%
Meta realizada

100% - -

informações, quando
foram realizados
2.259.

Durante o ano de
201 1 foram
notificados 05 casos
de Sífilis em
gestantes e 100%
foram tratados.

-
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realização do exame
de H IV 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 H IV Elise
no Laboratório
Municipal
Garantia de acesso
das mulheres ao
exame de
mamografia na
unidade de
referencia em
Petrolina.

Realização de
levantamento das
metas, a partir de
parâmetros
ministeriais, por
microárea/área de
ES F e fazer a

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

47
mamografias
realizadas
=0,01%
Meta não
atingida

- - -
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programação para 6
meses;

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;

Garantir suplementação alimentar a 100%
das gestantes com carências nutricionais,
assistidas na rede pública.

Meta realizada - - Garantia regular do
Ferro e Vitamina A
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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
1. Qualificar os 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, 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/HIV/AIDS/tabagismo, intensificando a transversalidade nas escolas.
4. Estimular a realização dos exames de prevenção do câncer de colo de útero para adolescentes com inicio de atividade sexual
precoce;
Ações Anuais

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

Metas anuais

Prevista

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

Realizada

Meta não
realizada

Recursos
orçamentados
Previsto
s

Executado
s

Observações
Específicas

44



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 programa
Saúde na Escola

Sensibilização/pactuação
das escolas 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
sensibilização dos
profissionais das ESF para
a pactuação das ações
intersetorais;

Implantação de uma

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

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

100% UBS
Meta
realizada

10 Escolas
Públicas
com o

Programa
Saúde na

Escola
implantado.

Meta
realizada.

-

-

-

-

-

0 recurso foi
publicado em
dezembro. E as
ações serão
desenvolvidas
durante o
exercício de
2012.
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Comissão Intersetorial (
Saúde, educação) para
planejamento, execução e
monitoramento da
efetivação do Programa
Saúde na Escola

Elaboração de Projetos de
prevenção da Violência
Domestica e Sexual.

Monitoramento das
notificações nas unidades
Hospitalares e DBS.

Realização de palestras
educativas nas escolas;

Distribuição de
preservativos de forma
descentralizada nas
unidades de Saúde da

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

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

19
Notificações
realizadas e
alimentadas
no SINAN

Meta
Realizada.

20,02%= 2010

21,12=2011

Meta não
realizada

-

-

-

-

Mediante a
notificação de
casos das
violências, o
município
elaborou um
projeto para
trabalhar a
prevenção da
violência
domestica e
sexual. O projeto
foi aprovado pelo
Ministério da
Saúde. O recurso
foi publicado em
dezembro e as
ações serão
executadas
durante o ano de
2012.
Não houve
redução e sim
acréscimo de
1,1%.
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Família.
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.

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

Meta
realizada

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 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
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;
6. Implantar 01 Equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família;

Ações Anuais Metas anuais

Prevista Realizada

Recursos
orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas
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1. ATENÇÃO BASIC A
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;
3. Incorporar na formação de educação permanente dos profissionais a abordagem de questões especifica das comunidades
tradicionais
Ações Anuais

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

Implantação da ES F na área
Indígena de Conceição das
Crioulas;

Metas anuais

Prevista

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;

Realizada

Meta não
realizada.

Recursos
orçamentários
Previsto
s
-

Executado
s
-

Observações
Específicas

O remapeamento
foi realizadomas
o projeto não foi
liberado pela
FUNASA.

A população
Indígena continua
sendo assistida
pela ESF
Quilombola de
Conceição das
Crioulas.
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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 Mellitus 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-HIPERDIA de 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;
6. Examinar mais de 90% dos 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 90%
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;
10. Confirmar, por sorologia, 90% dos casos suspeitos de Hepatite B.
Ações Anuais

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

Metas anuais
Prevista
Reduzir a taxa de
internação por diabetes
Militus e suas complicações
para 19/1 0.000 em 2011;

Realizada
Sem
informação no
período

Recursos orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas
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HIPERDIA, socializando com as
áreas e microáreas da Estratégia
Saúde da Família e PACS;

Realização de visita domiciliarres
de acompanhamento;

Realização do acompanhamento
ambulatorial 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;

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

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

Reduzir a taxa de
internação por AVC para
13/10.000 até 2011

Sem
informação
período

no
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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
medicamentos preconizados;

dos

Garantia da Realização e/ou
referenciamento para exames
laboratoriais complementares
preconizados;

Realização de ações educativas
para controle de condições de
risco (obesidade, vida sedentária,
tabagismo) e prevenção de
complicações
Definição de um técnico
responsável pela alimentação do
sistema.

Avaliação do Sistema H l PERDI A,
medindo o nível de desatualização
e definir os encaminhamentos para
atualização dos dados conforme a
realidade de cada ESF/PACS;

Cadastramento e alimentação dos

Cadastrar, no H l PERDIA,
100% dos hipertensos e
diabéticos esperados para o
perfil do município de
Salgueiro.

6.106
Hipertensos
cadastrados

1.180
Diabéticos

cadastrados
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dados de forma regular no
hiperdia;

Alimentação e análise dos
Sistemas de Informação
SIAB/HIPERDIA/SIM
Realização de atividades
educativas, preventivas
(Pesquisa de comunicantes,
divulgação os sinais e sintomas de
hanseníase, prevenção das
incapacidades físicas;

Monitoramento das notificações e
tratamento dos casos;

Garantia regular dos exames e
medicamentos e material de
detecção;
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, junto as DBS e
SINAN das ações de exames
clínicos e avaliação do grau de
incapacidade física nos contatos
intradomiciliares;

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

Examinar mais de 90% do
contatos intradomiciliares
dos casos novos de
Hanseníase, avaliando
100% o grau de

6,88

Meta não
realizada

174 Contatos
examinados =
132%

100%

-

-

-

-

-

-
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Avaliação e classificação das
incapacidades físicas,

incapacidade física dos
casos novos diagnosticados
e 100% dos casos curados.

incapacidade
avaliada

100% Casos
curados
Metas
realizadas

Monitoramento dos pacientes no
programa;

Sensibilização dos profissionais
para a ampliação do tratamento
supervisionado;

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

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

TB 01
abandono
Meta realizada.

2,9% abandono
dos casos de
hanseníase
Meta realizada

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;

Garantir o atendimento as
intercorrencias;

Realizaçãp de busca de faltosos
ao tratamento;

Realização do acompanhamento

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

92,86% cura de
Tuberculose

90,5% cura de
casos de
Hanseníase

95% Casos
encerrados no
SINAN

Metas
realizadas
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ambulatorial e domiciliar dos
pacientes positivos;

Garantir a realização da avaliação
dermato-neurológica dos
pacientes;

Realização de
pacientes;

curativos dos

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

Alimentação e analises
Sistemas de Informação;

dos

Aplicação das técnicas simples de
prevenção e tratamento de
incapacidades
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;

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

100%
Meta realizada

4 casos
diagnosticados e
todos foram
confirmados por
sorologia
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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 Familiar para adesão à Política de Promoção da Saúde
Ações Anuais Metas anuais

Prevista Realizada
Recursos orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas

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

.Proporcionar melhoria na
qualidade de vida de grupos
prioritários;

Meta
realizada

36.000 17.395,08

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

3.000

29.000

2.325,00

3.026,00
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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;

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
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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.
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 Anuais

Produção e distribuição
de material
educativo/informativo
sobre Prevenção do
Câncer de Protata para
apoio as ações das
Equipes da Estratégia
Saúde da Família
Produção de material
informativo/ educativo
sobre a prevenção às
DST/HIV/AIDS e
HEPATITES, para
apoio a trabalho do ACS

Metas anuais
Prevista
.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)

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

Realizada
Meta não
realizada

Meta
realizada

Recursos orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas
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e outros profissionais da
ESF;

Monitoramento mensal
das ações realizadas;

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

Contratar 01 serviço de Consultas
em Urologia na Policlínica

Meta
Realizada

O custo da ação
constam da dotação
da Policlínica
Municipal.

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;
3. Garantir atenção domiciliar a 100% dos idosos acamados;
5. Implementar o acesso das pessoas idosas ao colírio para tratamento de Glaucoma.

Ações Anuais

Realização das campanhas de
vacinação preconizadas pelo
Ministério da Saúde;

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

Garantia da logística

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

Realizada
89%
Meta realizada

Recursos orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas
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necessária à realização das
campanhas de vacinação;
Distribuição de exemplares da
caderneta 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.

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

Garantir atenção domiciliar a
100% dos idosos acamados;

100%
Meta realizada

100%
Meta realizada

Levantamento das pessoas
com indicação para de
glaucoma;

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

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

Meta realizada
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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.

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

Meta realizada

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 Anuais

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

Metas anuais
Prevista
Implantar o núcleo de atenção integral à
saúde da família - NASF, de acordo
com a portaria n° 1065/GM do
Ministério da Saúde.

Realizada
Meta
realizada

Recursos orçamentários
Previstos
260.000

Executados
125.220,66

Observações
Específicas
Implantação do
serviço em março
de 2011.
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Aquisição de material
de consumo para
apoio as ações do
NASF I;

Contratação de
serviços de terceiros
pessoa física para
apoio a ação do NASF
l
Contratação de
serviços de terceiro
pessoa jurídica para
apoio a ação do NASF
l
Aquisição de
equipamento e
material permanente
para o NAS l,

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

62



1.2. ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL 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;
4. Garantir veículo para suporte às ações do CAPS;
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;
1. Implantar 01 (um) Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, fortalecendo a rede de Saúde Bucal;
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/ normalizar da rotina do laboratório;
7. Implantar a realização de exames sorológicos de HIV, Hepatites e dengue;
1. Implementar o ambulatório de especialidades médicas com o funcionamento pleno da Policlínica

63



Ações Anuais

Garantia de Recursos
Humanos para o
funcionamento pleno do
CAPSI
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
Garantia de participação
dos profissionais do
CAPS 1 em
capacitações,
seminários, reunião
técnica fora do
município.
Articulação junto a
coordenação nacional de

Metas anuais
Prevista
Transformar o CAPS 1 em CAPS
ll.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;;

Realizada
Metas
realizadas

Recursos orçamentários
Previstos

89.000

350.000
5.000

35.000

3.000

5.000

7.000

45.000

20.000

20.000
5.000

-

Executados
81.394,73

289.072,96
2.480,48

14.541,65

0,00

2.501,90

1.686,00

13.490,00

14.179,12

14.488,60
0,00

-

Observações
Específicas

-
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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,.
Implantação do Centro
de Especialidades
Odontológica - CEO com
a contratação de

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

Garantir veiculo para suporte as
ações do CAPS;

Garantir um prédio apropriado para
o funcionamento adequado do
CAPS;

Garantir oficinas sistemáticas de
artesanatos para os usuários do
CAPS

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

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

Meta não
realizada

Meta realizada

Meta realizada

Meta realizada

Metas
realizadas

Meta não
realizada

70.000 700.000,00

0 Custo desta
ação está
contemplado em
serviços de pessoa
física no CAPS

Consta de dotação
especifica.

Custo previsto
Em dotação
especifica
Policlínica

Ficou em Restos a
pagar ( serviço de
Próteses Dentária )
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Recursos Humanos e
garantias de
equipamentos e
insumos.

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

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

Meta realizada 396.000 171.840,00

O Município
aguarda portaria
do Ministério da
Saúde autorizando
a implantação do
CEO.

Reavaliação da
informatização do
laboratório levantando
os problemas e
buscando as soluções

Garantir a informatização do
Laboratório Municipal de Analises

Meta realizada

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

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

Meta realizada 30.000

30.000

23.007,56

5.967,10
15.000

10.000

7.055,00

1.965,00

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

15.000 1.795,00

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

15.000 6.732,00
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Garantia de Recursos
Humanos necessários
ao Laboratório Municipal
de Análise Clinicas

Nomear e capacitar recursos
humanos para o Laboratório
Municipal.

Meta realizada 149.000 134.095,71

Terceirização dos
exames de hormônios e
outros

Garantir a realização de exames de
hormônios e outros terceirizando o
serviço;

Meta
Realizada

Os custos constam
da dotação de
saúde da
população.

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

Implantar a realização de exames
sorológicos de HIV, Hepatites e
Dengue

Meta realizada O equipamento e
insumos são
repassados pelo
SES-PE

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

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

Meta
parcialmente
realizada

718.000 421.545,23 Por falta de
Médicos
especialistas em
Neurologia,
Otorrino,
Cardiologia com
disponibilidade, o
serviço não foi
ofertado a
população.

Não foi implantado
o serviço social na
Policlínica.

Garantia de
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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 Jurídica para
suporte as ações do
Laboratório Municipal

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

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

Meta realizada Projeto elaborado
e encaminhado a
Secretaria
Estadual de 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
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;



5. Garantir regularidade nos processo de aquisição e dispensação de medicamentos, com atenção especial para os medicamentos,
de uso continuado;
10. Articular junto a Secretaria Estadual de Saúde a regionalização da Farmácia de medicamentos especiais
Ações Anuais

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

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

Estruturar 100% dos espaços
físicos das unidades de
dispensação de medicamentos

Realizada
Meta realizada

62,5 %
Meta não
realizada

Recursos orçamentários
Previstos

129.000

31 1 .000

10.000

5.000

5.000

183.000

35.000

Executados
263.016,90

243.628,00

298,00

0,00

0,00

80.798,42

7.721,75

Observações
Específicas

-

OBS: A medicação
para DST estão
inclusa no item
Medicamentos
Básicos.
OBS: Os
medicamentos de
Saúde Mental estão
contemplados nnos
medicamentos
básicos e
medicamentos
gerais
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físicos
adequações.

com

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.

Informatizar as unidades de
dispensação de medicamento;

Meta realizada

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 Anuais

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.

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

Realizada
Meta
realizada

Recursos orçamentários
Previstos
138.000

347.000

Executados
173.871,55

392.608,14

Observações
Específicas

70



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

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.)

Meta
realizada

3.000

3.000

17.149,00

207,49

Meta
realizada

50.000

3.000

38.853,34

2.785,68

Meta
realizada

40.000

3.000

33.602,60

2.071,00

Meta
realizada

50.000

3.000

32.409,22

120,00
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(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
(locação de veículos, alimentação,
ajuda de custo aos vacinadores e
etc.)

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

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

Meta
realizada

Meta
realizada

Meta
realizada

Meta
realizada

3.000

5000

1000
15.000

20.000

5000

7000

4.017,00

21,96

0,00
9.672,00

0,00

7.954,01

0,00

-

-

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

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1. Coletar anualmente as Declarações de Óbitos - DO esperadas conforme parâmetros ministeriais;
2. Coletar anualmente as Declarações 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);
5. Aumentar para 98% dos óbitos com causa básica definida;
6. 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 casos de paralisia flácida;
10. Investigar oportunamente 85% dos casos suspeitos de Sarampo e Rubéola; encerrando no mínimo 95% dos casos notificados de
doenças exantemáticas;
11. Manter em O (zero) o número de casos de letalidade por dengue hemorrágica
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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 bacilíferos 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 Anuais

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
dados no SIM e SIAB;

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

Metas anuais
Prevista
Coletar 333 Declaração de
Óbitos - DO anuais

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

Investigar 100% dos óbitos
maternos;

Investigar 80% dos óbitos de
mulheres em idade fértil;

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

Realizada
97%

Meta Não
realizada
1.051 DN
Meta Realizada

50%
Meta não
realizada

95,%
Meta realizada

Sem informação
no período

Recursos orçamentários
Previstos

-

Executados

-

Observações
Específicas
323 DO coletadas

02 óbitos maternos
ocorridos e 01
investigado.
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das
investigações,

analises das
fazendo as
preventivas e

corretivas em tempo hábil as
ESF.

Monitoramento
notificações,
digitação e
situações,
orientações

Realização busca ativa do
parceiro da gestante para
tratamento;

Diretoria de Vigilância em
Saúde/Coordenação de Sífilis

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

das
encerramento

Monitoramento
investigações e
no SINAN.
Envio de dados obedecendo ao

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

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

Meta realizada

Meta realizada
100% Atenção

Básica

05 casos
diagnosticados e 05
casos tratados.
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cronograma semanal do SIM e
do SINAN;

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

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

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

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

Encerrar oportunamente mais
de 78% das investigações de

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.

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

Orientar os profissionais das
ESF;
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

Meta realizada

Meta realizada

Metas realizadas

Metas realizadas

Vigilância
em Saúde
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casos notificados de doenças
exantemáticas;

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

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

0,00
Meta realizada

Visitas de supervisão às
Unidades de Saúde para
orientação preventiva e
corretiva 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, roda de
conversas nas unidades de
saúde e outros espaços da

Implementar a vigilância aos
contatos intradomiciliares;

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

Meta
realizada

Monitorar o número de casos
e sequelas por hanseníase,
por unidade de saúde,
garantido as referências;
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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

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

2.2 VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
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-transmissíveis
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
1. Monitorar a morbimortalidade por doenças não-transmissíveis (cardiovasculares, neoplasias, diabetes, acidentes e violências);
2. Monitorar as ações de controle do tabagismo;
Ações Anuais

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 às

Metas anuais
Prevista
Monitorar a morbimortalidade por
doenças não-transmissíveis
(cardiovasculares, neoplasias,
diabetes, acidentes e violências).

Realizada
Meta
Realizada

Recursos orçamentados
Previstos Executados

Observações
Específicas
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unidades de Saúde e
Projeto Salgueiro mais
Saudável etc.
Reuniões bimestrais com
os enfermeiros para
avaliação do Programa,
relatos e troca de
experiências.

Monitorar as ações de controle do
tabagismo;

Meta
Realizada

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 Leishmaniose; na redução da morbidade por hanseníase e no controle da
raiva animal.

DIRETRIZ:
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;
5. Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadouros do mosquito Aedes Aegypti e, 101.208 visitas/ imóveis.
6. Executar 100% das ações propostas no Plano de Contingência da Dengue;
7. Garantir 100% das unidades de saúde com as condições básicas para notificação, coleta e atendimento a pacientes com dengue;
8. 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
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1. Controlar a raiva animal, monitorando os casos suspeitos da doença através do envio mínimo de 16 amostras de cães;
2. Vacinar anualmente a população canina no mínimo 6.369 cães;
1. Realizar pesquisa de triatomíneos 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 Anuais Metas anuais
Prevista Realizada

Recursos orçamentados
Previstos Executados

Observações
Específicas

Implantação da equipe para
áreas 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 clínico da dengue
conforme manual de manejo
clinica da dengue - adulto e
criança;

Reduzir para menos de 5% o índice
de pendências;

Reduzir a letalidade dos casos
graves da dengue;

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

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

8,62
Meta não
realizada

Meta
realizada

1,9
Meta Não
Realizada

121.700
visitas
Meta
realizada
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Atualização do Plano
Contingência da Dengue;

de

Definição do Agente de Saúde
Ambiental e Combate as
Endemias
responsável
educativas de
plano;

que ficará
pelas ações
acordo com o

Investigação de todos os
óbitos suspeitos de dengue

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

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

100%
Não
Realizada

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 Leishmaniose;

Realização de campanha de
informação/orientação/estimulo
a posse responsável de

Realizar testagem sorológica em no
mínimo 239 cães anualmente.

Realizar levantamento, investigação
e monitoramento.

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

Vacinar anualmente a população
canina no mínimo 6.369 cães;

976
sorologias.
Meta
realizada

20
amostras.
Meta
realizada

82%
Meta
realizada

81



animais, com ênfase
criação de cães e gatos;

na

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

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

16
imóveis
Meta Não
realizada.
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Implantação de planilha de
monitoramento mensal das
ações realizadas com
avaliação dos resultados e
impactos;

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,
1. Cadastrar 100% dos imóveis de comercialização de alimentos;
2. Inspecionar 20% dos estabelecimentos e serviços de alimentação;
3. Estruturar a Vigilância Sanitária para melhoria da qualidade das ações desenvolvidas, na perspectivas de assumir as
responsabilidades inspeção dos serviços de saúde.
4. Inspecionar 100% das instituições de longa permanência para idosos;
7. 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 Anuais

Monitoramento dos
cadastros e
alimentação no
Sistema de informação
Desenvolvimento das
ações do Plano de
Trabalho do setor;
Aquisição de

Metas anuais
Prevista
Cadastrar 100% dos imóveis de
comercialização de alimentos

Inspecionar 20% dos estabelecimentos
e serviços de alimentação;

Estruturar a Vigilância Sanitária para

Realizada
100%
Meta
realizada

100%
Meta
realizada
Meta

Recursos orçamentários
Previstos

-

Executados

-

Observações
Específicas

-
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Monitoramento da ação
de campo e do sistema
de informação;

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 HEPATITES.

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

Ações Anuais

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

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

Realizada
Meta
Realizada

Recursos orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas
02 casos de Sífilis
Congénita no ano e
02 foram
investigados.
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HEPATITES.
Monitoramento das
notificações e
investigação de sífilis
nas gestantes no pré-
natal
Aquisição de insumos
necessários.

Realização de
Campanhas
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

Implementar a notificação/investigação de
sífilis em 100% das gestantes no pré-natal

Garantir o acesso ao teste anti-HIV a 100%
dos usuários interessados

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

Meta
Realizada

100%
Meta
Realizada

Meta Não
realizada

Meta
Realizada

- -

O exames já foram
referidos em saúde
da mulher.

-

Os custos contam
da Assistência
Famaceutica
medicamentos
básicos e
medicamento da
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Elaboração de
fluxograma para o
serviço.

Monitoramento das
referencias e contra
referencias.
Garantia de Recursos
Humanos necessários
ao funcionamento do
Programa.
Aquisição de
equipamentos e
material 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

Garantir a referência e a contra-referência
dos portadores de Hl V/DST e Hepatites em
todos os níveis de complexidade,
otimizando o Serviço de Assistência
Especializada - SAE (rede própria) e nas
referências pactuadas.

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

Meta
Realizada

Meta
realizada

Meta
Realizada

Meta
Realizada

Meta
Realizada

103.000

69.000
3.000

20.000

3.000

9.000

135.456,30

35.839,31

2.279,00

5.629,34

12.642,50

2.431,50

REMUME

87



atividades (manutenção
de veículos, serviços
para realização de
Campanhas e etc.).

3.000 1.060,60

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.).

Meta
Realizada

20.000

5.000

2.887,32

21.183,50

Garantia da
participação de
profissionais em
capacitações
(congressos,
seminários, reuniões
técnicas e etc.) fora do
município.

Meta
Realizada

4.000 4.907,96
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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 Anuais

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;

Metas anuais
Prevista
Implantar a notificação dos casos de
acidentes e ocorrências no trabalho;

Realizada
Meta
Realizada

Recursos orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas

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:
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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 à saúde de forma regionalizada

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.Nomear e capacitar profissionais de nível médio para atuação nas unidades de dispensação de medicamentos;
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.
IG.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 Anuais

Elaboração dos
indicadores e metas
anuais das ESF,

Reunião de orientação e
pactuação por local de
trabalho,

Metas anuais
Prevista
Monitorar 100% das ESF para
atingir os indicadores conforme
parâmetros estabelecidos pela
gestão

Realizada
Meta realizada

Recursos orçamenta rios
Previstos Executados

Observações
Específicas
Os indicadores e
ações serão mais
bem definidos com
a implantação do
PMAQem2012.
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Monitoramento mensal
dos resultados
alcançados
Monitoramento mensal
das condicionalidades do
Bolsa Família na Saúde;

Avaliação semestral das
famílias cadastradas no
Bolsa
Elaboração e vivência 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

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

.Fortalecer a intersetorialidade
emtre as secretarias do governo;

Elaborar e aprovar anualmente no
Conselho Municipal de Saúde o
Relatório Anual de Gestão - RAG,
de acordo com a Portaria N°
1229/2007

Garantia de equipamentos e
insumos necessários ao
funcionamento da gestão

Garantir recursos humanos
necessários ao desenvolvimento
administrativo da Secretaria
Municipal de Saúde, Fundo
Municipal de Saúde e Unidades de

95%
Meta realizada

Meta realizada

Meta realizada

Meta realizada

Meta realizada

Meta realizada

18.000

1.000
20.000

639.000

4.224,28

30.706,36

645.527,26

A vivência dos
projetos serão
fortalecidos em
2012.

Pago no ano
Reduções R$
10.000,00
Saldo R4 775,72
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Saúde, Fundo Municipal
de Saúde e Unidades de
Saúde os quais não
integram os Programas
específicos.

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
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.

Garantir a prestação de serviços
na área da assistência a saúde e
na área de gestão administrativa,
como forma de qualificar o SUS

Meta realizada 15.000

15.000

5.000

5.000

0,00
9.911,40

367,00

525,00

Meta realizada 150.000

200.000

122.185,35

346.531,19
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Monitorar a execução
orçamentaria Financeira
nensalmente e
percentuais de aplicação
em saúde; ;

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

16,96%
Meta realizada

3.2 - REGULAÇÃO ASSISTENCIAL
OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Implantar 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
I .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 ambulatória! 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 d
Atenção Básica.
10 Realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços ( novo
)
I1 Processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e contratados( novo)

Ações Anuais

1 Realização de
mapeamento/ planilhas
dos procedimentos
especializados existente
na rede, com seus

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

Realizada
Meta realizada

Recursos orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas
Todas as ações
foram realizadas
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respectivos tetos físico,
para programação do
teto físico de cada unidade
de saúde

2 Estruturação do espaço
físico da central de
regulação da Secretaria
Municipal de Saúde;

3- Descentralização da
marcação de exames,
terapias e consultas
especializadas para as
Unidades de Saúde,
informatizando os
serviços;

4- Capacitação dos
servidores de nível médio
das recepções e salas de
dispensação de
medicamentos;

5. Orientação aos
prestadores para o uso do
SISREG;

6 — Visita aos prestadores
para auditoria dos
serviços;
Definição de instrumentos
de monitoramento;

Estruturar o sistema de
regulação da rede ambulatorial
para garantir o acesso do

Meta realizada - - -
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Regulação assistencial,
com avaliação da atenção
à saúde no nível
ambulatorial;

usuário às consultas e exames
de forma organizada,
fortalecendo o retorno ao
serviço; com os procedimentos
executados (referência e
contrareferência);

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;

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

Meta realizada

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

Contratação de um médico
para a função de médico
regulador

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

Meta
realizada

não Ausência do
profissional medico,
com perfil, para a
contratação.

A meta será
reprogramada para
2012

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

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

Meta realizada
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Realização de oficinas pra
construção dos protocolos;

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

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

Meta
realizada

não A meta será
reprogramada para
2012.

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

Estruturação do setor o
cadastram ento e
impressão do Cartão SUS;

Definição dos técnicos
responsáveis pelo serviço

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

Meta realizada
progressivamente

Realização
processamento
SIA/SUS;

do
do

Processar a produção dos
estabelecimentos de saúde
próprios e contratados

Meta realizada

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

Autorização de
Procedimento Ambulatorial
de Alta
Complexidade/Custo
APAC, realizados pelos
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estabelecimentos de
saúde que têm
contrato/convénio SUS

Autorização das planilhas
de produção 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)
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Ações Anuais Metas anuais
Prevista Realizada

Recursos orçamentáríos
Previstos Executados

Observações
Especificas

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

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

3 Definição de fluxos entre
a Diretoria de Gestão de
Pessoas e Diretoria de
Regulação , Controle e
Avaliação em Saúde na
inclusão e retirada de
servidores no CNES

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;

Meta realizada As três ações foram
realizadas

1 Nomeação de Recursos
Humanos para o
fortalecimento dos setores;

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

3 Alimentação e envio
regularmente os dados dos
Sistemas de Informação:
SIAB, SINAN, SINASC, Sl-

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

Meta realizada As três ações foram
realizadas
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PNI, SIA, CNES, SIM,
HIPERDIA, SISPRENATAL
entre outros.
1 Elaboração de projetos
para a implantação da
política de informatização
das UBS, no contexto da
Qualificação da Atenção
Básica a saúde.

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

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

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

Meta realizada A equipe do NUTES
da ESF Santa
Margarida foi
homenageada pela
rede NUTES pelo
cumprimento das
metas

1 Aquisição de
equipamentos de
informática;

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

Informatizar as recepções e
salas de dispensação de
medicamentos de 50% das ESF
(32 ambientes de 16 unidades
da Atenção Básica)

81,25%
Meta realizada
(26 ambientes
informatizadas)

As três ações foram
executadas.
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3 Implantação do Sistema
GIL para monitoramento
local das agendas dos
profissionais

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;
õ.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
diretrizes 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 Anuais

Produção e
distribuição de
Informe com as
principais ações e

Metas anuais
Prevista
Criar Boletim semestral do Conselho
Municipal de Saúde garantindo a
sociedade civil organizada o direito a
informação, incluindo a agenda das

Realizada
Meta não
realizada

Recursos orçamentários
Previstos
27.000

Executados
15.742,09

Observações
Específicas
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deliberações
CMS

do

Realização mensal
das reuniões
ordinárias do CMS
reunião ordinária
mensal do CMS
Aquisição de
insumos para apoio
as atividades do
CMS;

Respostas
regularmente às
demandas feitas à
Ouvidoria, depois
de 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,;

Apresentação
trimestral das

reuniões dos conselhos locais;

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;

Fortalecer a ouvidoria municipal, divu
junto a população, com vista ao fortalec
da Gestão Estratégica do SUS, co
diretrizes nacionais

.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

Meta
realizada

não

Meta realizada
no nível da
ação
programada

Meta realizada

A aquisição de outro
espaço físico
adequado ao
funcionamento do
CMS não foi
realizada, meta
remetida 2012
Meta priorizada em
2012
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prestações
contas do FMS;

de

Garantia da Infra-
estrutura para
mobilização a
realização da V
Conferencia
Municipal de Saúde

Realizar V Conferência Municipal de
Saúde com o Tema: Todos usam o SUS
- SUS Património do Povo Brasileiro.

Meta realizada

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
S.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. 30% dos servidores da saúde capacitados para atuação na função que desempenha ( novo)
6 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)
7 Estabelecer 01 cronograma anual de negociação permanente entre trabalhadores e gestores. ( novo)
Ações Anuais

Definição no
orçamento do

Metas anuais
Prevista
Formular e promover a gestão da
educação permanente em saúde,

Realizada
Meta não
realizada

Recursos orçamentários
Previstos
19.000

Executados
0,00

Observações
Específicas
Não ocorreu a
execução financeira
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Fundo Municipal de
Saúde de recursos
próprios como co-
responsável pelo
financiamento da
Educação
Permanente.

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

Realização e/ou
participação de
oficinas, cursos
presenciais ou à
distância,
capacitando e
qualificando os
trabalhadores da
saúde.
Implantação de
fóruns de debates
com os servidores
para discutir a
política de saúde e
controle social do
SUS

criando estruturas de coordenação e de
execução da política de formação e
desenvolvimento; participando no seu
financiamento.

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

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

Meta não
realizada

Meta não
realizada

178.000

-

-

0,00

-

-

no período.
A Coordenção para
o Programa de
Educação
permanente foi
definido em janeiro
de 201 2.

As metas e ações
relacionadas no
item Gestão do
Trabalho serão
remetidas para o
ano de 2012., com
prioridade

As participações de
servidores em
espaços de
capacitação fora do
município foi
custeada nas
diárias em cada
programa.

-
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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 pelos 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 Anuais

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

Metas anuais
Prevista
Efetivar 100% dos trabalhadores do
SUS MUNICIPAL

Realizada
Meta não
Realizada

Recursos orçamentários
Previstos
-

Executados
-

Observações
Específicas
-
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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 os 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 Anuais

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 normaliza o
rateio da
Produtividade na
Saúde;

Metas anuais
Prevista
Revisar a Lei N° 1.409/03 Incentivo a
Produtividade, contemplando todas as
categorias de todos os 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.
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;

Realizada
Não Realizada

Não Realizada

Recursos orçamentários
Previstos Executados

Observações
Específicas
Replanejada para
2012.

Replanejada para
2012.
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Elaboração de uma
proposta para
apresentação ao
Jurídico da PMS

4.2.3 - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV

OBJETIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Garantir o desenvolvimento da carreira dos 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 Anuais

Implantação de uma
Comissão Técnica para
elaboração da proposta do
PCCR - Plano de Cargos
Carreiras e Remuneração
da Saúde/SUS;

Implantação e mesa de
negociação com os
servidores do SUS através

Metas anuais
Prevista
Elaborar e implantar o Plano de
Cargos Carreira e Vencimentos -
PCCR;

Realizada
Meta
Realizada

Recursos orcamentários
Previstos
Os custos com
a remuneração
no
enquadramento
dos servidores
constam das
dotações
vencimentos e
Vantagens
Fixas - Pessoal

Executados
Observações
Especificas
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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;

Civil dos
programas

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 i nfrações;
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
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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;
1 .Garantir os exames preconizados para os Agentes de Endemias que trabalham com inseticida / UBV
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 Anuais

Aquisição de mascaras,
óculos de proteção, luvas
entre outros EPI
preconizados;;

Aquisição de batas para
os profissionais médicos,
enfermeiros, auxiliares
de enfermagem e de
Saúde Bucal e Cirurgiões
Dentistas
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

Metas anuais
Prevista
Garantir Equipamento de
Proteção Individual - EPI para os
profissionais da rede, monitorar o
uso dos EPI,

j

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

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

Realizada
Meta
realizada

Meta
realizada

Meta
realizada

Recursos orçamentários
Previstos
Recursos
contemplados
nas dotações
de Saúde da
Família,
PACS, Saúde
Bucal,
Vigilância em
Saúde entre
outros
programa
O Recursos
consta da
dotação de
Serviços de
terceiros
pessoas
jurídica do
Programa
PACS e da
Vigilância em
Saúde

O Recursos
consta da
dotação de
Serviços de

Executados
Diretoria de
Administração
e Finanças

Diretoria de
Administração
e Finanças

Diretoria de
Administração
e Finanças

Observações
Especificas
-

-

-
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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 Combate as
Endemias dos
Programas de Controle
da Dengue, de
Leishmaniose e Chagas;
Realização de Concurso
Público para
preenchimento das
vagas ocupadas por
médicos, auxiliares de
enfermagem e auxiliares
de saúde bucal e
agentes administrativos
contratados

Implantação de uma

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 trabalham com
inseticida / UBV

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

Implantar o PCCR - Plano de

82,8%
Meta
realizada

Meta
realizada

Meta não
realizada.

Meta

terceiros
pessoas
jurídica do
Programa
PACS e da
Vigilância em
Saúde
O recurso
consta da
Dotação de
Equipamentos
e Material
Permanente
da Estratégia
Saúde da
Família.
O recurso
consta na
dotação de
Laboratório

-

Diretoria de
Administração
e Finanças

Diretoria de
Recursos
Humanos

Secretaria
Municipal de
Administração

Diretoria de Gabinete
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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;

Cargos Carreiras e Remuneração
dos servidos da saúde/SUS de
acordo com as diretrizes
nacionais

realizada Recursos
Humanos
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4. PERSPECTIVAS PARA 2012

Visualizando o alcance de avanços na Gestão da Saúde, pretende-se ampliar as ações
desenvolvidas, através da implantação de novos serviços, da estruturação da gestão
com RH e infra-estrutura na perspectiva de obtenção dos seguintes pontos:

• Prosseguir no fortalecimento da Atenção Básica ampliando o numero de ESF a fim
de garantir o acesso saúde básica chegando a 100% de cobertura populacional; bem
como avançar na Meta de Cobertura de equiparação da Equipe de Saúde Bucal em
relação ao conjunto de profissionais da Estratégia Saúde da Família e avançar na
integralidade da atenção com a implantação do Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO tipo II e Laboratório de próteses.

• Fortalecer a capacidade de oferta de procedimentos especializados, na
Policlínica municipal, e através da contratação de prestadores terceirizados e de
pactuações nas referencias fora do domicilio.

• Qualificar os serviços envolvidos para o cumprimento das metas do Termo de
Compromisso de Gestão, assinado em setembro de 2010 e do Pacto de redução
da mortalidade materna e infantil;

• Incrementar o serviço de apoio diagnóstico laboratorial, com ênfase na
capacidade potencial de oferta de exames na rede pública, reduzindo a
dependência da rede privada complementar;

• Implantar novos serviços especializados de atenção em Saúde Mental, focados
nos cuidados com transtorno mental com os usuários de drogas, sendo: o 01 (um)
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, modalidade II, visando o atendimento
aos pacientes com transtornos mentais moderados e severos, atuando com equipe
multiprofissional, articulados em rede com outras unidades ambulatoriais e
hospitalares; o 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, modalidade AD
regional, visando o atendimento aos pacientes com dependência de substâncias
psicoativas (álcool e outras drogas), disponibilizando assistência também aos seus
familiares, numa perspectiva integrada de cuidados;.

• Priorizar reformas, ampliações, e ainda, construção de novas unidades de
Saúde, com apoio das instâncias estadual e federal, a partir da aprovação dos
projetos de qualificação da rede de atenção à saúde, enfatizando a Atenção
Primária/Básica;

• Desenvolver atividades conjuntas, de natureza intersetorial, com fundamento no
Programa Saúde na Escola - PSE,- Projeto Mais Saúde na Escola, favorecendo
um conjunto de medidas que tenham por vista uma atenção criteriosa ao público de
escolares da rede pública, com foco na clientela do Ensino Fundamental e médio.

• Fortalecer o desenho da rede de atenção às urgências no território locoregional,
a partir da adoção da proposta de instalação da UPAE,, com vistas à melhoria dos
cuidados pré-hospitalares a serem desenvolvidos em regime de integração entre os
serviços móvel (SAMU - 192) e fixo (Unidades de Pronto-atendimento e
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hospitalares), buscando a implantação desses serviço em parceria com o Governo
do Estado de PE e Ministério da Saúde;

• Incrementar o processo regulatório na atenção à saúde, como recurso para
ordenamento dos fluxos a serem observados na realização de consultas, exames,
internações e outros procedimentos, proporcionando atendimento digno, qualitativo,
resolutivo e equânime aos usuários do SUS, com adequada utilização dos recursos
físicos, técnicos, tecnológicos e financeiros disponibilizados ao sistema. Para tanto,
necessita-se investir no fortalecimento da infra-estrutura e capacidade de trabalho
dos serviços de controle, avaliação e auditoria;

• Possibilitar serviço apropriado de manutenção preventiva e corretiva para
funcionamento qualitativo e ininterrupto das unidades de saúde, primando pelo
adequado e contínuo reparo das instalações prediais e dos equipamentos,
mobiliários e instrumentais utilizados pelas equipes profissionais, objetivando a
não descontinuidade das ações e serviços.

• Garantir a qualidade das ações e serviços concernentes à Assistência
Farmacêutica, reforçando o compromisso com o cumprimento das determinações
K^r-i^rv^»-^-!-!» */-»r^ r\nrr^ r\ r\r^r\ r\ *~\c* \nr\» rv^ l̂ rt rv^ r>^ *•/•! r̂ -i r-n-J í m-\« ̂  *-. 4-^. ,-.normativas para
estratégicos;

o Componente Básico, como também para medicamentos

• Adotar todas as iniciativas voltadas para fortalecimento da Gestão do Trabalho e
da Educação em Saúde, primando, especialmente, pela utilização de uma Política
de Valorização do Trabalho em Saúde, caracterizada por uma justa e adequada
remuneração, inserção em adequados postos de trabalho, além do cumprimento de
plano de qualificação permanente com ênfase nas necessidades dos serviços.

• Manter vínculo com os organismos de Controle Social do SUS, respeitando sua
atuação, em conformidade com as orientações normativas vigentes, ressaltando a
diretriz constitucional de participação da comunidade, amparada nos preceitos que
regem a democracia;

. Implantar a política de informatização das Unidades de Saúde com a finalidade
de descentralização da marcação de exames e consultas especializadas para as
Unidades de Saúde, eliminando filas e fortalecendo o projeto Prefeitura
Conectada,

5. DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS
O alcance dos propósitos da Política de Saúde depende de diuturno esforço dos
gestores e dos demais atores sociais envolvidos, pressupondo uma atuação
conjunta e articulada, desenvolvida mediante formatação de uma agenda de
compromissos que atenda primordialmente as seguintes ações:

• Adotar os mecanismos de valorização de resultados nas práticas de gestão e de
atenção, propiciando ganhos de escala no processo de trabalho, e
consequentemente, impactando na mudança do quadro sanitário vigente. A
qualificação dessas práticas está ancorada na capacitação técnica em
conformidade com o preconizado na Política Nacional de Educação Permanente
em Saúde - PNEPS (Portaria GM/MS n° 1996/2006) e no acompanhamento
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(monitoramento) dos indicadores pactuados no Termo de Compromisso de Gestão
Municipal - TCGM.

• Manter diálogo com os organismos de controle (Conselhos de Saúde, Ministério
Público, Tribunais de Contas, Legislativo, dentre outros), objetivando avançar na
consolidação do SUS com ampla e sólida base política, técnica e organizativa.

• Assumir postura de efetivo comando único das ações e serviços no território
municipal, com ênfase na administração das pactuações realizadas com gestores
municipais, estadual e nacional, na perspectiva de alianças e respostas concretas
para atendimento equânime e resolutivo no Sistema.

• Defender o SUS como a política de Estado de maior inclusão e respeito à
cidadania.

• Buscar a intersetorialidade como recurso imprescindível para a construção de
oportunidades de uma vida saudável e com reconhecida qualidade e bem-estar,
aglutinando esforços dos organismos públicos e não governamentais, ensejando a
mudança nos padrões de adoecimento e morte da população tanto na dimensão
individual quanto na coletiva.

• Reorientar o papel da gerência/gestão, sobretudo no que diz respeito ao
compromisso com resultados atrelados a uma renovada prática de planificação em
saúde, reunindo planejamento, programação, monitoramento e avaliação,
reafirmando a responsabilidade social e sanitária de todos os atores sociais
envolvidos.

5- AVALIAÇÃO:

A Secretaria Municipal de Saúde avalia a execução das ações e o cumprimento
das metas pactudas anualmente, realizando o monitoramento mensal, por Unidade
de Saúde, na perspectiva da avaliação enquanto processo e, dessa forma poder
redirecionar as ações.

Salgueiro - PE
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