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I. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO: Jaguariúna-SP 

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAÚDE: DRS VII - Campinas 

COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL: Região Metropolitana de Campinas 

PREFEITO MUNICIPAL: Márcio Gustavo Bernardes Reis 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Maria do Carmo de Oliveira Pelisão 

DIRETORIAS: 
Jackson Igor Da Silva - Departamento Administrativo 
José Pereira Dos Santos - Departamento De Transporte De Urgência E Emergência 
Eliene Santos Lima - Departamento De Gestão De Recursos Materiais E Insumos Estratégicos 
Paulo Alessandro Da Silva - Departamento De Assistência Farmacêutica 
Debora Conceição Barbosa Moreira Fattore - Departamento De Zoonoses E Bem Estar Animal 

ENDEREÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Rua Lauro de Carvalho, 1215, Centro, CEP: 13910-025 

TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: (19) 39374649 

E-mail: saude.enfermagem@jaguariúna.sp.gov.br 

Elaboração: Equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde 

 

II. OBJETIVO 

Propor diretrizes, objetivos, metas, indicadores e ações, para o ano de 2022, no sentido de constituirmos uma rede de saúde que responda às demandas do 

modelo atual de atenção à saúde, buscando-se promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde, com provisão de atenção integral, de qualidade, 

responsável e humanizada, bem como incrementar o sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e eficiência econômica. 

 

 

 

 

 

mailto:saude.enfermagem@jaguariúna.sp.gov.br


3 

 

III. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E AÇÕES 

Diretriz 1: Atenção Primária em Saúde 

Objetivo 1.1: Efetivar a Atenção Primária em Saúde como porta de entrada preferencial do sistema de saúde e ordenadora do cuidado na rede de atenção à saúde - ODS 3.8 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha base Ano base Meta 
2022 

Aumentar a cobertura populacional 

estimada pelas equipes de atenção 

básica 

Contratação de médicos e enfermeiros. 

Implantação de novas equipes de APS ou SF. 

Cobertura populacional 

estimada pelas equipes 

de atenção básica 

Porcentagem 74,58 2021 75,00 

Implantar uma UBS  no bairro Vargeão Construção de uma UBS no bairro Vargeão, 

equipar e iniciar o funcionamento. 

UBS implantada  Número 0 2021 01 

Implantar uma UBS no bairro Santo 

Antônio do Jardim 

Construção de uma UBS no bairro Santo Antônio 

do Jardim , equipar e iniciar o funcionamento. 

UBS implantada  Número 0 2021 01 

Implantar uma UBS no bairro Reserva 

da Barra 

Meta não prevista para esse ano. UBS implantada  Número 0 2021 0 

Implantar uma UBS no bairro Nassif Meta não prevista para esse ano. UBS implantada  Número 0 2021 0 

Implantar uma UBS no bairro São José Meta não prevista para esse ano. UBS implantada  Número 0 2021 0 

Implantar uma UBS no bairro Jardim 

Primavera 

Meta não prevista para esse ano. UBS implantada  Número 0 2021 0 

Ampliar horário de atendimento na 

UBS Nova Jaguariúna 

Meta não prevista para esse ano. Horário estendido 

implantado na UBS 

Número 0 2021 0 

Ampliar horário de atendimento na 

UBS Fontanella 

Meta não prevista para esse ano. Horário estendido 

implantado na UBS 

Número 0 2021 0 
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Ampliar horário de atendimento na 

UBS Miguel Martini 

Meta não prevista para esse ano. Horário estendido 

implantado na UBS 

Número 0 2021 0 

Implementar ações do Programa de 

Saúde na Escola na rede de ensino 

municipal 

Realização de ações de promoção, prevenção e 

atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento 

das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede de 

ensino municipal. 

Porcentagem de escolas 

municipais com ações de 

saúde implantadas 

Porcentagem 0,00 2021 100,00 

Implantar Prontuário Eletrônico nas 

UBSs 

Levantamento das necessidades estruturais das 

UBSs. Provisão de: estrutura, equipamentos e 

materiais. Capacitação da equipe. 

Porcentagem de UBSs 

com PEC implantado 

Porcentagem 18,00 2021 36,00 

Atualizar anualmente os dados 

territoriais e demográficos das áreas 

de abrangência de UBSs 

Revisão anual dos bairros de referência para as 

UBss. 

Dados de 

territorialização 

atualizados 

Número 0 2021 01 

Implantar atendimento de demanda 

espontânea, com classificação de 

risco, nas UBSs 

Elaboração de protocolo para classificação de 

risco nas UBSs. Disponibilização de agendas 

abertas. Disponibilização de profissionais para 

esse acolhimento. Capacitação da equipe. 

Porcentagem de UBSs 

com atendimento de 

demanda espontânea, 

com classificação de 

risco, implantado 

Porcentagem 0,00 2021 30,00 

Implantar grupo técnico de avaliação 

da qualidade da APS, para 

acompanhamento dos indicadores do 

Previne Brasil 

Levantamento de profissionais interessados em 

compor o grupo. Capacitação do grupo. 

Grupo técnico de 

avaliação da qualidade 

da APS implantado 

Número 0 2021 01 

Aumentar o cadastro da população, 
pelas UBSs, no e-sus AB 

Promoção de estratégias para aumentar o 
número de cadastros de munícipes no e-sus ab. 

Porcentagem da 
população cadastrada no 

e-sus AB 

Porcentagem 74,58 2021 75,00 
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Instituir reuniões de equipe na rotina 
das UBSs 

Permissão para as UBSs realizarem reuniões de 
equipe com calendários programados e ciência 

da Secretaria de Saúde. 

Porcentagem de UBSs 
com pelo menos 6 

reuniões realizadas no 
ano 

porcentagem  0,00 2021 100,00 

Instituir a gerência de Atenção 
Primária em Saúde nas UBSs 

Meta não prevista para esse ano. Gerência de Atenção 
Primária em Saúde 

instituída 

Número 0 2021 0 

Implantar medidas para redução do 

absenteísmo nas consultas médicas 

nas UBSs 

Promoção de medidas para redução do 

absenteísmo nas consultas médicas nas UBSs do 

município. 

Proporção de faltas nas 

consultas médicas nas 

UBSs 

Proporção 15,00 2020 13,00 

Elaborar e implantar protocolo de 

rotina de enfermagem nas UBSs 

Elaboração e implantação protocolo de rotina de 

enfermagem nas UBSs do município. 

Protocolo elaborado e 

implantado 

Número 0 2021 01 

Implantar ações de promoção a saúde 

através da abordagem dos usuários 

com o uso de Práticas Integrativas e 

Complementares nas UBSs 

Realizar ações de promoção a saúde através da 

abordagem dos usuários com o uso de Práticas 

Integrativas e Complementares nas UBSs do 

município. 

Porcentagem de UBSs 

com Práticas Integrativas 

e Complementares 

implantadas 

Porcentagem 0,00 2021 18,00 

 

Diretriz 2: Saúde da mulher, materna e neonatal 

Objetivo 2.1: Organizar a rede de atenção à saúde da mulher, materna e neonatal para garantia de acesso, acolhimento e resolubilidade - ODS 3.1, 3.7 e 5.6 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha base Ano base Meta  
2022 

Implantar Comitê de Vigilância do 

óbito Materno, Infantil e Fetal 

Grupo multiprofissional composto com 

profissionais da APS, VE e hospital, instituído por 

portaria. 

Comitê de Vigilância do 

óbito Materno, Infantil e 

Fetal implantado  

Número 0 2021 01 

Reduzir óbitos maternos no 

município 

Priorização do acesso da gestante nas UBSs para 

início precoce do pré-natal; Garantia da realização 

de, pelo menos, sete consultas de pré-natal para 

Número de óbitos 

maternos em 

Número 2 2021 0 
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todas as gestantes; Realização de busca ativa das 

gestantes faltosas ao pré-natal; Priorização dos 

exames de rotina do pré-natal evitando demora na 

coleta e entrega de resultados. 

determinado período e 

local de residência 

Investigar os óbitos maternos do 

município 

Implantar Comitê de Vigilância do óbito Materno, 

Infantil e Fetal; Investigação dos óbitos maternos e 

infantil, traçando perfil da mortalidade e propondo 

medidas de controle. 

Proporção de óbitos 

maternos  investigados 

Proporção 0,00 2020 100,00 

Garantir ao menos 7 consultas de 

pré natal as gestantes do município 

Atender, em demanda espontânea, as mulheres 

com atraso menstrual nas UBSs para início precoce 

do pré-natal; Priorização das agendas para o pré-

natal; Realização de busca ativa das gestantes 

faltosas; Realização de visitas domiciliares as 

gestante quando necessário. 

Percentual de nascidos 

vivos cujas mães fizeram 

menos de 7 consultas de  

pré-natal sobre o total 

de nascidos vivos no 

município 

Porcentagem 16,00 2020 16,00 

Garantir captação precoce das 

gestantes 

Atender, em demanda espontânea, as mulheres 
com atraso menstrual, nas UBSs, para início 

precoce do pré-natal. 

Proporção de gestantes 
que iniciaram pré natal 
com até 12 semanas de 

gestação 

Proporção 73,00 2020 85,00 

Implantar Ambulatório de Apoio ao 

Aleitamento Materno no município 

Meta não prevista para esse ano. Ambulatório implantado Número 0 2021 0 

Atualizar portaria de nomeação do 
grupo condutor da LC da gestante, 

puérpera e neonato 

Revisão e atualização da portaria de nomeação do 

grupo condutor da LC da gestante, puérpera e 

neonato. 

Portaria atualizada  Número 0 2021 01 

Instituir por decreto o mês dourado - 
Agosto - dedicado ao incentivo do 

aleitamento materno, no calendário 
municipal 

Meta não prevista para esse ano. Decreto publicado Número 0 2021 0 
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Realizar campanha de incentivo do 
aleitamento materno no mês do 

Agosto Dourado 

Realização de ações educativas e de incentivo ao 

aleitamento materno de agosto. 

Campanha realizada Número 01 2021 01 

Garantir atendimento das puérperas 
e do Recém-nascidos na APS, com 

parto no Hospital Municipal, em até 
10 dias pós parto 

Agendamento, pela maternidade do município, no 

momento da alta hospitalar, de consulta puerperal 

e para o RN, em até 10 dias após o parto, com o 

enfermeiro. Atendimento do binômio: Exame físico 

do Recém Nascido e Puérpera; Orientações sobre 

aleitamento materno; Orientações de cuidado com 

o RN.  

Proporção de puérpera e 

de Recém-nascido 

atendidos na APS , em 

até 10 dias pós parto. 

Proporção 79,10 2020 80,00 

Garantir o cadastro das gestantes no 
esus-ab 

Cadastramento e monitoramento de todas as 

gestantes do município. 

Nº de gestantes 

cadastradas no e-sus ab 

Número 347 2020 480 

Revisar, atualizar e implementar 
protocolo de atenção à saúde da 

gestante  

Revisão do protocolo de atenção à saúde da 

gestante pelos profissionais da rede de saúde 

municipal. 

Protocolo revisado e 

atualizado 

Número 0 2021 01 

Revisar, atualizar e implementar 
protocolo de atenção à saúde da 

puérpera e neonato 

Revisão do protocolo de atenção à saúde da 

puérpera e neonato pelos profissionais da rede de 

saúde municipal. 

Protocolo revisado e 

atualizado 

Número 0 2021 01 

Revisar, atualizar e implementar 
protocolo de prevenção ao CA de 

mama e de útero 

Revisão do protocolo de prevenção ao CA de mama 

e de útero pelos profissionais da rede de saúde 

municipal. 

Protocolo revisado e 

atualizado 

Número 0 2021 01 

Realizar campanha de prevenção do 
câncer de mama e cérvico-uterino 
no mês Março Lilás e no Outubro 

Rosa 

Realização de ações de prevenção do CA cérvico-

uterino e de mama no mês março e de outubro.   

Campanha realizada Número 01 2021 02 

Ampliar o acesso das mulheres ao 
exame de mamografia de 

Educação e conscientização; Realização do exame 

clínico das mamas; Solicitação do exame de 

Razão de exames de 

mamografia de 

rastreamento realizados 

Razão 1,06 2021 0,80 
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rastreamento na faixa etária de 50 a 
69 anos 

mamografia e seguimento; Investigação 

diagnóstica; Mamografia; Punção/ biópsia. 

em mulheres de 50 a 69 

anos na população 

residente de 

determinado local e 

população da mesma 

faixa etária 

Ampliar o acesso das mulheres ao 
exame citopatológico do colo do 

útero na faixa etária de 25 a 64 anos 

Orientação à população quanto à necessidade do 

exame; Realização de busca ativa das mulheres na 

idade de 25 a 64 anos, para realização do exame 

citopatológico conforme normas preconizadas pelo 

Programa de Controle do Câncer de Colo de Útero. 

Razão de exames 

citopatológicos do colo 

do útero em mulheres 

de 25 a 64 anos na 

população residente de 

determinado local e a 

população da mesma 

faixa etária 

Razão 0,76 2021 0,80 

Investigar os óbitos de mulheres em 
idade fértil 

Investigação dos óbitos de mulheres em idade fértil 

(10 a 49 anos). 

Proporção de óbitos de 

mulheres em idade fértil 

investigados 

Proporção 0,00 2020 20,00 

Garantir a oferta dos métodos de 
planejamento familiar nas UBSs: 

orientações, anticoncepcional oral, 
anticoncepcional injetável, DIU e 

preservativos 

Disponibilidade dos métodos de planejamento 

familiar (orientações, anticoncepcional oral, 

anticoncepcional injetável, DIU, preservativos) em 

todas as UBSs. 

Proporção de UBSs com 

todos os métodos 

implantados 

Proporção 72,70 2020 100,00 

 

Diretriz 3: Saúde da Criança 

Objetivo 3.1: Organizar a rede de atenção à saúde da criança para garantia de acesso, acolhimento e resolubilidade - ODS 3.2 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha base Ano base Meta 2022 



9 

 

Implantar programa de alta 

programada com agendamento de 

consulta de enfermagem na UBS para 

as internações clínicas pediátricas 

Agendamento de consulta com o enfermeiro nas 

UBss para todas crianças pós alta hospitalar por 

internação clínica através de integração com o 

hospital. 

Programa implantado Número 0 2021 01 

Elaborar Protocolo Municipal de Saúde 

da Criança 

Elaboração de Protocolo Municipal de Saúde da 

Criança com ênfase na prevenção de doenças e 

promoção da saúde. 

Protocolo elaborado Número 0 2021 01 

Reduzir taxa de mortalidade infantil Qualificar o atendimento a criança no município. Número de óbitos 

infantis (menor de um 

ano) 

Número 10 2020 08 

Implantar o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) em 

todas as Unidades Básicas de Saúde do 

município para acompanhamento das 

crianças de 0 a 5 anos 

Meta não prevista para esse ano.. Proporção de UBSs com 

Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) implantado 

Proporção 0,00 2021 0,00 

Atualizar portaria de nomeação do 

grupo condutor da LC da Saúde da 

Criança 

Revisão e atualização da portaria de nomeação 

do grupo condutor da LC da Saúde da Criança. 

Portaria atualizada Número 0 2021 01 

Implantar Programa de Saúde Ocular 

para a aquisição de óculos, com 

prioridade para as crianças 

Meta não prevista para esse ano. Programa Implantado e 

com fluxo estabelecido 

Número 0 2021 0 

Garantir a distribuição fórmulas 

infantis, de acordo com protocolo 

municipal 

Revisar Protocolo Municipal de Dispensação de 

Fórmulas Infantis com ênfase no incentivo ao 

aleitamento materno. Aquisição de fórmulas 

infantis. Dispensar fórmula infantil de acordo 

com o protocolo. 

Média mensal de 

atendimentos 

Número 139 2020 140 
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Diretriz 4: Saúde do Adolescente 

Objetivo 4.1: Organizar a rede de atenção à saúde do adolescente para garantia de acesso, acolhimento e resolubilidade - ODS 3, 3.7 E 5.6 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Elaborar Protocolo Municipal de Saúde 

do Adolescente e Jovem  

Elaboração de Protocolo Municipal de Saúde do 

Adolescente e Jovem, com ênfase na prevenção 

de doenças e promoção da saúde. 

Protocolo elaborado Número 0 2021 01 

Reestruturar a Casa do Adolescente 

com  equipe multiprofissional 

Meta não prevista para esse ano. Casa do Adolescente 

Reestruturada 

Número 0 2021 0 

Reduzir gravidez na adolescência, 

entre as faixas etárias de 10 a 19 anos 

Implantar protocolo para atendimento 

multiprofissional ao adolescente. Capacitação da 

equipe para acolhimento/ atendimento ao 

público adolescente. Promover ações educativas 

em grupo e a criação de outros canais de 

comunicação (e-mail, telefone / whatsapp). 

Buscar parcerias para desenvolvimento 

atividades intersetoriais. 

Proporção de gravidez 

na adolescência entre as 

faixas etárias de 10 a 19 

anos 

Proporção 7,70 2021 7,50 

Implantar Programa de psicoeducação 

nas escolas municipais, com 

adolescentes 

Elaboração de Programa de psicoeducação para 
as escolas municipais com os adolescentes em 

parceria com a SEDUC. 

Porcentagem de escolas 
municipais com o 

programa implantado 

Porcentagem 0,00 2021 25,00 

 

Diretriz 5: Saúde do Homem 

Objetivo 5.1: Implantar ações voltadas à saúde do homem - ODS 3 

Meta Ações Indicador 
Unidade de 

Medida 

Linha 

base 
Ano base Meta 2022 
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Implantar projetos, nas UBS, para 

aprimoramento do cuidado à Saúde do 

Homem 

Elaboração de projetos para o aprimoramento do 

cuidado à Saúde do Homem nas UBSs. 

Porcentagem de UBSs 

com projetos de Saúde 

Homem implantados 

Porcentagem 0,00 2021 30,00 

Realizar campanha de prevenção em 

saúde do homem no mês do 

novembro azul 

Realização de ações de prevenção em saúde do 

homem no mês do novembro azul. Campanha realizada Número 01 2020 01 

 

Diretriz 6: Saúde do Idoso 

Objetivo 6.1: Promover ações de atenção à Saúde do Idoso - ODS 3 

Meta Ações Indicador 
Unidade de 

Medida 

Linha 

base 
Ano base Meta 2022 

Elaborar Protocolo Municipal de Saúde 

da Pessoa Idosa 

Meta não prevista para esse ano. 
Protocolo elaborado Número 0 2021 0 

Realizar ações sobre prevenção e 

promoção da saúde do idoso em 

comemoração ao Dia Nacional do 

Idoso (1º de outubro) 

Realização de ações de prevenção e promoção da 

saúde do idoso. 
Ação realizada Número 0 2021 01 

 

Diretriz 7: Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

Objetivo 7.1: Garantir atenção integral à saúde dos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, com foco na organização do cuidado e na promoção de ações de 

prevenção a essas doenças e seus fatores de riscos - ODS 3.4 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Implantar programa de alta 

programada com agendamento de 

Meta não prevista para esse ano. Programa implantado Número 0 2021 0 
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consulta de enfermagem na UBS para 

as internações clínicas por DCNT 

Descentralizar o Programa do 

Tabagismo para outras UBSs, 

capacitando novas equipes para o 

atendimento 

Implantação do Programa de Tabagismo em mais 

UBSs. 

Proporção de UBSs com 

Programa do Tabagismo 

implantado   

Proporção 27,30 2021 27,30 

Atualizar portaria de nomeação do 

grupo condutor da LC das DCNT 

Revisão e atualização da portaria de nomeação 

do grupo condutor da LC das DCNT. 

Portaria atualizada Número 0 2021 01 

Revisar e implementar protocolo da LC 

de pessoas com HAS  

Realização de revisão do protocolo da LC de 

pessoas com HAS pelos profissionais de saúde da 

rede municipal. 

Protocolo revisado Número 0 2021 01 

Revisar e implementar protocolo da LC 

de pessoas com DM 

Realização de revisão do protocolo da LC de 

pessoas com DM pelos profissionais de saúde da 

rede municipal. 

Protocolo revisado Número 0 2021 01 

Revisar e implementar protocolo da LC 

de pessoas com obesidade 

Realização de revisão do protocolo da LC de 

pessoas com obesidade pelos profissionais de 

saúde da rede municipal. 

Protocolo revisado Número 0 2021 01 

Revisar e implementar protocolo da LC 

de pessoas com câncer 

Meta não prevista para esse ano. Protocolo revisado Número 0 2021 0 

Revisar e implementar protocolo da LC 

de pessoas com doenças respiratórias 

crônicas 

Meta não prevista para esse ano. Protocolo revisado Número 0 2021 0 

Realizar campanha de prevenção as 
doenças cardiovasculares no mês do 

Dia Municipal do Coração (29 de 
setembro) 

Realização de ações de prevenção as doenças 

cardiovasculares no mês do Dia Municipal do 

Coração. 

Campanha realizada Número 0 2021 01 
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Realizar campanha para detecção 
precoce da DM no mês do Dia Mundial 

do Diabetes (14 de novembro) 

Realização de ações para detecção precoce de 

DM no mês do Dia Mundial do Diabetes (14 de 

novembro). 

Campanha realizada Número 01 2021 01 

Reduzir número de óbitos prematuros 
(de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 

quatro principais doenças crônicas não 
transmissíveis (doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas) 

Reorganização da atenção básica em saúde no 
município. Reorganização do cuidado ao paciente 

com doença crônica não transmissível. 
Elaboração de projetos de intervenção para 

redução de sobrepeso e obesidade. Promoção de 
saúde com ações em prol de uma alimentação 

saudável, incentivo à atividade física e diminuição 
da prevalência de fumo. Desenvolvimento ações 

de Educação Continuada e Permanente. 

Número de óbitos 
prematuros (de 30 a 69 
anos) pelo conjunto das 

quatro principais 
doenças crônicas não 

transmissíveis (doenças 
do aparelho circulatório, 

câncer, diabetes e 
doenças respiratórias 

crônicas) 

Número 72 2020 68 

 

Diretriz 8: Saúde da Pessoa com Deficiência 

Objetivo 8.1: Organizar a rede de atenção à saúde das pessoas com deficiência - ODS 3 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Elaborar Política Municipal de Saúde 

da Pessoa com Deficiência 

Meta não prevista para esse ano. Política Elaborada Número 0 2021 0 

Garantir atendimento de equoterapia 

na rede de saúde municipal 

Contratação de serviço de equoterapia para os 

pacientes do município, de acordo com protocolo 

municipal. 

Média mensal de 

procedimentos 

realizados  

Número 450 2021 450 

Garantir atendimento ao autismo na 

rede de saúde municipal 

Contratação de serviço de atendimento ao 

autismo para os pacientes do município, de 

acordo com protocolo municipal. 

Média mensal de 

procedimentos 

realizados 

Número 1.318 2021 1.318 
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Capacitar os profissionais dos serviços 

de saúde municipais para o 

atendimento ao paciente surdo (libras) 

Realização de capacitação de Libras para os 

profissionais de saúde da rede municipal de 

saúde. 

Proporção de serviços 

municipais de saúde com 

profissionais capacitados  

Proporção 0,00 2021 30,00 

Intensificar os atendimentos para 

próteses e órteses 

Aquisição de próteses e órteses, de acordo com 

protocolo municipal e disponibilidade financeira. 

Nº de órteses e próteses 

adquiridas 

Número 14 2020 16 

 

Diretriz 9: Saúde da pessoa em situação de violência 

Objetivo 9.1: Implantar ações voltadas à saúde da pessoa em situação de violência - ODS 3 e 5.2 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Atualizar o Protocolo de Cuidado de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

em Situação de Violência 

Meta não prevista para esse ano. Protocolo atualizado Número 0 2021 0 

 

Diretriz 10: Saúde da População Negra 

Objetivo 10.1: Implantar ações voltadas à Saúde da População Negra - ODS 3 e 10.2 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Incluir as especificidades de saúde da 

população negra nas políticas 

municipais de saúde, protocolos e LC 

assistenciais implantados  

Inclusão das especificidades de saúde da 

população negra nas políticas municipais de 

saúde, protocolos e LC assistenciais implantados.  

Proporção de políticas 

municipais de saúde, 

protocolos e LC 

assistenciais com as 

especificidades da 

população negra inclusa 

Proporção 0,00 2021 100,00 
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Diretriz 11: Saúde da População LGBTIA+ 

Objetivo 11.1: Implantar ações voltadas à Saúde da População LGBTIA+ - ODS 3 e 10.2 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Formular a Política Municipal de Saúde 

à População LGBTIA+ 

Meta não prevista para esse ano. Política Municipal de 

Saúde à População 

LGBTIA+ implantada 

Número 0 2021 0 

Capacitar as equipes dos serviços de 

saúde para atendimento à população 

LGBTIA+   

Meta não prevista para esse ano. Proporção de serviços 

municipais de saúde com 

profissionais capacitados 

Proporção 0 2021 0,00 

 

Diretriz 12: Saúde Bucal 

Objetivo 12.1: Garantir o acesso da população à uma assistência básica e especializada em saúde bucal - ODS 3.8 

Meta Ações Indicador 
Unidade de 

Medida 

Linha 

base 
Ano base Meta 2022 

Aumentar a cobertura populacional 

estimada pelas equipes básicas de 

Saúde Bucal 

Contratação de Cirurgiões Dentistas. 

Continuidade e intensificação dos programas 

existentes de atendimento odontológico. 

Implantação de novas equipes de SB. 

Cobertura populacional 

estimada pelas equipes 

básicas de Saúde Bucal 

Porcentagem 40,87 2021 40,00 

Implantar consultório odontológico na 

UBS Roseira de Cima 

Provisão de materiais, equipamentos e RH para 

implantação do consultório odontológico. 

Consultório Implantado 

na UBS Roseira de Cima 
Número 0 2021 01 

Implantar consultório odontológico na 

UBS Zambom 

Meta não prevista para esse ano. Consultório Implantado 

na UBS Zambom 
Número 0 2021 0 

Implantar consultório odontológico na 

UBS Tanquinho 

Meta não prevista para esse ano. Consultório Implantado 

na UBS Tanquinho 
Número 0 2021 0 
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Implantar consultório odontológico na 

UBS Cruzeiro do Sul 

Provisão de materiais, equipamentos e RH para 

implantação do consultório odontológico. 

Consultório Implantado 

na UBS Cruzeiro do Sul 
Número 0 2021 01 

Garantir atendimentos odontológico 

para gestantes, conforme o Previne 

Brasil 

Realização de atendimento odontológico para as 

gestante do município, garantindo o 

agendamento. 

Proporção de gestantes 

com atendimento 

odontológico realizado 

Proporção 6,00 2020 60,00 

Implantar Protocolo de Classificação 

de Risco em Saúde Bucal nas UBSs  

Elaboração do protocolo de classificação de risco 

em saúde bucal para as UBSs. Capacitação da 

equipe de SB. 

Protocolo Implantado Número 0 2021 01 

Implantar Laboratório de Prótese 

Dentária 

Contratação de laboratório terceirizado para a 

aquisição de próteses. 

Laboratório de Prótese 

Dentária Implantado 
Número  0 2020 01 

 

Diretriz 13: Assistência farmacêutica 

Objetivo 13.1: Garantir o acesso da população a medicamentos essenciais, eficazes e de qualidade, promovendo o uso racional dos mesmos, por meio de um modelo de 

atenção que contemple a promoção, proteção e recuperação da saúde - ODS 3.8 e 3.B 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Garantir estoque dos medicamentos 
do REMUME para os dispensários 

Monitoramento da aquisição de medicamentos 

padronizados. 

Percentual de 

medicamentos do 

REMUME em estoque 

Porcentagem 90,00 2020 90,00 

Implantar Programa de 

Acompanhamento 

Farmacoterapêutico para diabéticos, 

hipertensos e polimedicamentados, 

nas Unidades Básicas de Saúde 

Elaboração do Programa de Acompanhamento 

Farmacoterapêutico para diabéticos, hipertensos 

e polimedicamentados. Capacitação dos 

farmacêuticos. 

Porcentagem de UBSs 

com o Programa de 

Acompanhamento 

Farmacoterapêutico 

implantado 

Porcentagem 0,00 2021 25,00 
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Garantir a atuação da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica 

Revisão da portaria de nomeação e do regimento 

interno da comissão. Realização de reuniões. 

Comissão de Farmácia e 

Terapêutica em 

funcionamento 

Número 0 2021 01 

Atualizar anualmente a lista de 

medicamentos de dispensação aos 

munícipes 

Revisão e atualização da REMUME, pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

REMUME atualizado Número 0 2021 01 

 

Diretriz 14: Transporte sanitário eletivo e de urgência 

Objetivo 14.1: Garantir transporte sanitário eletivo e de urgência e emergência aos usuários do SUS a fim de se assegurar a integralidade e a qualidade da assistência - - ODS 

3 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Qualificar o Serviço de Ambulância 

com a contratação de equipe médica e 

enfermagem 

Meta não prevista para esse ano. Serviço qualificado  Número 0 2021 0 

Adquirir e/ou locar veículos para a 

melhoria da frota 

Aquisição e /ou locação de veículos. Nº de veículos 

adquiridos e/ou locados 

Número 04 2020 04 

Garantir transporte sanitário eletivo 

para os pacientes do SUS municipal 

Realização de transporte sanitário eletivo para os 

pacientes do SUS municipal. 

Média mensal de 

pacientes transportados 

Número 1.933 2021 1.950 

Garantir transporte de urgência para 

os pacientes do SUS municipal 

Realização de transporte de urgência para os 

pacientes do SUS municipal. 

Média mensal de 

pacientes transportados 

Número 762 2021 780 

Garantir transporte para os pacientes 

com necessidades especiais (PNE) 

Realização de transporte para os pacientes com 

necessidades especiais (PNE) do município. 

Média mensal de 

pacientes transportados 

Número 278 2021 280 

Promover curso de capacitação aos 

profissionais do Departamento de 

Realização de capacitações para os profissionais 

do Departamento de Transporte Ambulatorial e 

Proporção de 

profissionais capacitados 

Proporção 0,00 2021 100,00 
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Transporte Ambulatorial e de 

Urgência. 

de Urgência, a fim de aprimorar  o atendimento 

para os pacientes do SUS municipal e o 

relacionamento interpessoal da equipe. 

Reformar o prédio da Central de 

ambulâncias 

Meta não prevista para esse ano. Prédio reformado Número 0 2021 0 

 

Diretriz 15: Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde 

Objetivo 15.1: Garantir assistência hospitalar no município - ODS 3.8 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Garantir internação hospitalar de 

média complexidade na área de Clínica 

Médica 

Realização de internação na área de Clínica 

Médica, no Hospital Municipal Walter Ferrari, de 

acordo complexidade e a capacidade do serviço.  

Média mensal de 

internações de Clínica 

Médica de realizadas no 

município 

Número 74 2021 77 

Garantir internação hospitalar de 

média complexidade na área de Clínica 

Cirúrgica 

Realização de internação na área de Clínica 

Cirúrgica no Hospital Municipal Walter Ferrari,  

de acordo complexidade e a capacidade do 

serviço. 

Média mensal de 

internações de Clínica 

Cirúrgica realizadas no 

município 

Número 100 2021 99 

Garantir internação hospitalar de 

média complexidade na área de 

Obstetrícia 

Realização de internação hospitalar de média 

complexidade na área de Obstetrícia (partos) no 

Hospital Municipal Walter Ferrari,  de acordo 

complexidade e a capacidade do serviço. 

Média mensal de 

internações de 

Obstetrícia realizadas no 

município 

Número 78 2021 78 

Garantir internação hospitalar de 

média complexidade na área de 

Pediatria Clínica 

Realização de internação na área de Pediatria 

Clínica no Hospital Municipal Walter Ferrari,  de 

acordo complexidade e a capacidade do serviço. 

Média mensal de 

internações de Pediatria 

Clínica realizadas no 

município 

Número 25 2021 23 
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Implantar leitos de UCI neonatal no 

hospital 

Meta não prevista para esse ano. Nº de leitos de UCI 

neonatal implantados 

Número 0 2021 0 

Implantar leitos de UTI adulto no 

hospital 

Meta não prevista para esse ano. Nº de leitos de UTI 

adulto implantados 

Número 0 2021 0 

Implantar Serviço de Hemodinâmica 

no hospital 

Meta não prevista para esse ano. Serviço de 

hemodinâmica 

implantado 

Número 0 2021 0 

Elaborar Plano Diretor e Estratégico 

para o Hospital Municipal Walter 

Ferrari 

Meta não prevista para esse ano. Plano Diretor e 

Estratégico elaborado 

Número 0 2021 0 

Objetivo 15.2: Garantir assistência ambulatorial de média complexidade no município - ODS 3.8 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2002 

Garantir assistência médica de 

especialidades  

Realizar atendimento médico de especialidades 

como cardiologia, endocrinologia, neurologia, 

dermatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 

reumatologia, psiquiatria, cirurgia geral, 

ortopedia, pneumologia, urologia, cirurgia 

ginecológica, nefrologia, entre outras. 

Média mensal de 

atendimentos médicos 

realizados no Centro de 

Especialidades 

Número 4.800 2021 5.474 

Implantar Ambulatório de Geriatria Contratação do profissional geriatra e outros 

para compor a equipe. 

Ambulatório de Geriatria 

Implantado 

Número 0 2021 1 

Implantar Serviço de Hemodiálise Meta não prevista para esse ano. Serviço de Hemodiálise 

Implantado 

Número 0 2021 0 

Construir prédio para o Centro de 

Especialidades 

Meta não prevista para esse ano. Prédio construído Número 0 2021 0 
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Objetivo 15.3: Garantir a oferta de serviços de apoio diagnóstico terapêutico de imagem e laboratorial no município - ODS 3.8 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Garantir serviços de apoio diagnóstico 

terapêutico de imagem e 

especializados 

Realização de exames de imagem como raio x, 

ultrassom, tomografia, ressonância, 

densitometria, mamografia e ecocardiograma, e 

outros exames especializados como endoscopia, 

eletrocardiograma, mapeamento de retina, teste 

da orelhinha, nasofibroscopia, PAAF, etc. 

Média mensal de 

procedimentos de apoio 

diagnóstico terapêutico 

de imagem e 

especializados realizados 

Número 15.605 2021 15.761 

Garantir serviços de apoio diagnóstico 

terapêutico  laboratorial e 

anatomopatológico 

Realização de exames laboratoriais e 

anatomopatológicos. 

Média mensal  de 

procedimentos de apoio 

diagnóstico terapêutico 

laboratorial  e 

anatomopatológico 

Número 56.113 2021 56.214 

Implantar Serviço de Ressonância 

Magnética 

Preparo de local implantação do serviço de 

ressonância. Realização de reforma. Aquisição de 

materiais permanentes e equipamentos. 

Contratação de equipe. Capacitação dos 

profissionais. 

Serviço de Ressonância 

Magnética 

Número 0 2020 01 

Objetivo 15.4: Garantir assistência de urgência e emergência no município - ODS 3.8 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Garantir assistência médica de 

urgência e emergência,  com o Pronto 

Socorro Referenciado 

Realização de atendimento médico de clínica 

médica, clínica cirúrgica, ortopedia, pediatria, 

obstétrica e ginecológica na UPA, de acordo com 

Média mensal de 

atendimentos médicos 

realizados pelos serviços 

de urgência e 

Número 16.198 2021 13.000 
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classificação de risco, sendo o PS do Hospital 

Municipal Walter Ferrari porta referenciada. 

emergência do 

município 

Objetivo 15.5: Garantir assistência domiciliar no município - ODS 3.8 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Revisar e implantar o Protocolo 

Municipal de Atendimento Domiciliar 

pelas UBSs e o Programa Melhor em 

Casa 

Realização de revisão do Protocolo  de 
Atendimento Domiciliar municipal. 

Protocolo revisado e 
implantado 

Número 0 2021 01 

Garantir atendimento domiciliar aos 

pacientes grau 1, pelas UBSs 

Realização de visitas domiciliares pelas equipes 
das UBSs aos pacientes grau 1. 

Proporção de UBSs que 
realizaram visitas 

domiciliares 

Proporção 18,00 2021 27,00 

Garantir atendimento domiciliar aos 

pacientes grau 2 e 3, pelo Programa 

Melhor em Casa  

Realização de visitas domiciliares pelas equipes 

do Programa Melhor em Casa aos pacientes grau 

2 e 3. 

Média mensal de 

pacientes atendidos pelo 

Programa Melhor em 

Casa 

Número 80 2021 80 

Garantir a distribuição de fraldas,  

dietas e suplementos e  insumos 

domiciliares  de acordo com protocolo 

municipal 

Revisão do protocolo de dispensação de fraldas 

descartáveis. Aquisição de fraldas descartáveis. 

Dispensação de fraldas descartáveis de acordo 

com o protocolo. 

Média mensal de 

atendimentos 

Número 700 2020 700 

Adquirir cadeiras de rodas, camas 

hospitalares e cadeiras de banho para 

os pacientes acamados 

Revisão do protocolo de empréstimo de cadeiras 

de rodas, camas hospitalares e cadeiras de 

banho. Disponibilização dos itens conforme 

protocolo. 

Média mensal de 

cadeiras de rodas e/ou 

camas hospitalares e/ou 

cadeiras de banho 

fornecidos pela 

Prefeitura 

Número 16 2021 16 
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Objetivo 15.6: Reorganizar a Rede de Atenção Psicossocial ampliando acesso, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais - 

ODS 3.5   

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Criar, através de Portaria, um Grupo 

Técnico para conduzir e acompanhar 

as ações da Rede de Atenção 

Psicossocial 

Nomeação de um grupo técnico para 

acompanhar  as ações da Rede de Atenção 

Psicossocial. 

Grupo Condutor 

nomeado 

Número 0 2021 01 

Revisar e implementar o Plano 

Municipal da Rede de Atenção 

Psicossocial 

Revisão do Plano Municipal da Rede de Atenção 

Psicossocial.   

Plano Revisado Número 0 2021 01 

Reativar o Conselho Municipal 

Antidrogas (COMAD) 

Renomear o Conselho Municipal Antidrogas. 

Rever o Regimento Interno do Conselho. Realizar 

reuniões ordinárias.   

COMAD reativado Número 0 2021 01 

Elaborar e implantar protocolo de 

cuidado ao indivíduo em uso de álcool 

e outras drogas, de maneira a 

construir ações de tratamento e de 

reabilitação psicossocial 

Elaboração de  protocolo de cuidado ao indivíduo 

em uso de álcool e outras drogas. 

Protocolo criado e 

implantado  

Número 0 2021 01 

Realizar campanha de prevenção do 

suicídio no mês do Setembro Amarelo 

Realização de ações de prevenção do suicídio no 

mês do Setembro Amarelo. 

Campanha realizada Número 01 2020 01 

Criar Comitê de Prevenção ao Suicídio Meta não prevista para esse ano. Comitê Criado Número 0 2021 0 

Construir um prédio próprio para o 

Centro de Atenção Psicossocial 

Meta não prevista para esse ano. Prédio construído Número 0 2021 0 

Objetivo 15.7: Fortalecer as ações de regulação no âmbito da rede de atenção à saúde, com vistas à integralidade e equidade da assistência - ODS 3.8 
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Diretriz 16: Vigilância Sanitária 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Realizar ações de matriciamento para 
a APS, de acordo com as necessidades 

identificadas pelos profissionais  

Promoção de capacitação para os processos de 

Regulação do Acesso para as UBS e Ambulatórios 

de Especialidades. Ações de matriciamento. 

Apoio técnico para a difusão dos protocolos de 

Atenção à Saúde, otimizando recursos e custos 

com melhoria nos encaminhamentos médicos. 

Educação Permanente voltada a qualificar 

técnicos e profissionais da Saúde. 

Nº de ações realizadas Número 0 2021 05 

Promover mutirões para as demandas 

reprimidas de consultas e exames, de 

acordo com a necessidade 

Realização de mutirões de exames e consultas 

conforme a demanda reprimida e de 

conhecimento da Central de Regulação. 

Nº de mutirões 

realizados 

Número 01 2021 01 

Atualizar os protocolos de acesso 

ambulatorial 

 Revisão e implantação dos protocolos de acesso 

ambulatorial. 

Proporção de protocolos 

atualizados 

Proporção 0,00 2021 25,00 

Informatizar a regulação dos 

procedimentos eletivos ofertados pelo 

município (exames, consultas médicas 

e não médicas especializadas e 

procedimentos cirúrgicos) 

Implantação de um sistema eletrônico para a 

regulação das consultas, exames e 

procedimentos ofertados pela gestão municipal. 

Regulação dos 

procedimentos eletivos 

ofertados pelo município 

informatizado 

Número 0 2021 01 

Contratar serviços de saúde ou realizar 

parceria, em complementariedade ao 

SUS, de acordo com as necessidades 

do município 

Contratação de serviços de saúde através de 

consórcio, convênio, contrato, parceria, etc., em 

complementação ao SUS. 

Nº de serviços 

contratados 

Número 04 2021 04 



24 

 

Objetivo 16.1: Realizar ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor - ODS 3 e 3.D 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Garantir a realização de ações de 

vigilância sanitária no município 

Realização de ações pela Vigilância Sanitária: 

atividades educativas, cadastro de 

estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 

inspeção dos estabelecimentos sujeitos à 

vigilância sanitária, recebimento de 

denúncias/reclamações, instauração de processo 

administrativo sanitário, entre outros. 

Média mensal de 

procedimentos 

realizados pela VISA 

Número 210 2021 210 

Estabelecer e monitorar indicadores 

estatísticos de desempenho para o 

setor 

Estabelecimento de indicadores de produção e 

qualidade para o serviço. Monitoramentos dos 

indicadores. Avaliação dos resultados. 

Indicadores estatísticos 

estabelecidos  

Número 0 2021 01 

Garantir a análise de amostras de 

água para consumo humano quanto 

aos parâmetros coliformes totais, 

cloro residual livre e turbidez 

Coleta de amostras de água de diversos pontos 

do município e enviar ao laboratório responsável. 

Proporção de análises 

realizadas em amostras 

de água para consumo 

humano quanto aos 

parâmetros coliformes 

totais, cloro residual 

livre e turbidez 

Proporção 82,85 2021 82,85 

Promover a participação dos 

profissionais da vigilância sanitária em 

ações que possibilitem o 

desenvolvimento, a capacitação, a 

qualificação e o aperfeiçoamento de 

competências necessárias ao 

desempenho profissional. 

Participação dos profissionais da vigilância 

sanitária em ações que possibilitem o 

desenvolvimento, a capacitação, a qualificação e 

o aperfeiçoamento de competências necessárias 

ao desempenho profissional, a fim de atender as 

necessidades da população no cuidado, na 

proteção e na promoção da saúde 

Nº de participações em 

ações que possibilitem o 

desenvolvimento, a 

capacitação, a 

qualificação e o 

aperfeiçoamento da 

equipe  

Número 0 2021 02 
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Realocar as instalações 

administrativas destinadas às 

atividades da Divisão de Vigilância 

Sanitária 

Realocação das instalações da VISA em local mais 

apropriado, segregado e devidamente 

identificado, com estacionamento para o veículo 

oficial. 

Instalações 

administrativas 

realocadas 

Número 0 2020 01 

Implantar sistema eletrônico para 

emissão de autuações da VISA 

Contratação de sistema eletrônico para emissão 

de autuações da VISA. 

Sistema eletrônico 

implantado 

Número 0 2021 01 

Estabelecer fluxo/protocolo para os 

ritos processuais administrativos da 

VISA 

Estabelecimento de fluxo/protocolo para os ritos 

processuais administrativos da VISA. 

Fluxo / protocolo 

estabelecido 

Número 0 2021 01 

Identificar o veículo próprio da VISA Adesivação do veículo da VISA, identificando o 

serviço. 

Carro identificado Número 0 2021 01 

Disponibilizar orientações dos 

trâmites e documentações de 

atividades sujeitas ao controle 

sanitário no site da Prefeitura 

Publicação das orientações dos trâmites e 

documentações de atividades sujeitas ao controle 

sanitário no site da Prefeitura 

Orientações dos trâmites 

e documentações 

disponibilizadas no site 

da Prefeitura 

Número 0 2021 01 

Realizar ações educativas Realização de ações educativas para empresas e 

população. 

Nº de ações educativas 

realizadas 

Número 0 2021 02 

Participar ativamente, com a GVS, na 

Campanha Estadual da Lei Antiálcool 

para menores e Lei antifumo 

Participação nas Campanha Estadual da Lei 

Antiálcool para menores e Lei antifumo, com a 

GVS. 

Nº de ações da 

Campanha Estadual da 

Lei Antiálcool para 

menores e Lei antifumo 

realizadas 

Número 0 2021 04 

Adquirir notebooks para o setor Aquisição de notebooks para o serviço. Nº de notebooks 

adquiridos 

Número 0 2021 01 

Promover integração com os setores 

técnicos: SENEJ, DEESMT e 

Realização de reuniões periódicas com a SENEJ, 

DEESMT e Fiscalização. 

Nº de reuniões no 

quadrimestre 

Número 0 2021 01 
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Fiscalização da Prefeitura através de 

reuniões  

 

 

Diretriz 17: Saúde Animal 

Objetivo 17.1: Garantir ações de serviços de saúde animal com ênfase na epidemiologia do abandono animal no município - ODS 3 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Implantar um Programa de Lar 

Temporário para os animais  

Implantação de um Programa de Lar Temporário 

para os animais, contemplando famílias 

acolhedoras. 

Nº de famílias 

contempladas com o 

Programa  

Número 0 2021 04 

Implantar um Centro Municipal de 

Adoção Animal 

Meta não prevista para esse ano. Centro Municipal de 

Adoção Animal 

implantado 

Número 0 2021 0 

Criar Lei Municipal sobre Lar 

Temporário 

Elaboração e publicação de Lei Municipal sobre 

Lar Temporário. 

Lei Municipal Criada e 

aprovada 

Número 0 2021 01 

Implantar e Implementar, através de 

Lei Municipal, a Rede de Apoio de 

Combate ao Crime de Maus Tratos 

Animal 

Meta não prevista para esse ano. Rede de Apoio 

Implantada através de 

Lei  

Número 0 2021 0 

Implantar  Lei Municipal Pet Amigo 

para apoio as Protetoras 

Independentes 

Elaboração e publicação de Lei Municipal Pet 

Amigo para apoio as Protetoras Independentes 

Lei Municipal Criada e 

aprovada 

Número 0 2021 01 

Objetivo 17.2: Garantir ações de serviços de saúde animal com ênfase no fortalecimento da rede saúde animal no município - ODS 3 
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Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Implantar transporte de urgência e 

emergência aos feriados e finais de 

semanas das 8:00 as 22:00 aos 

animais, sem tutor, atropelados, a fim 

de se assegurar a qualidade da 

assistência e apoiando outros serviços 

de zoonoses 

Meta não prevista para esse ano. Transporte de urgência e 

emergência implantado 

Número 0 2021 0 

Implantar equipes para atendimento 

de urgência e emergência 

Meta não prevista para esse ano. Nº de Equipes 

implantadas 

Número 0 2021 0 

Implantar uma Farmácia Veterinária 

para dispensação de medicamentos 

para animais do município 

Meta não prevista para esse ano. Farmácia Veterinária 

Implantada 

Número 0 2021 0 

Implantar leitos veterinários no Posto 

de Atendimento Médico Veterinário 

Meta não prevista para esse ano. Nº de leitos veterinários 

implantados no PAMV 

Número 0 2021 0 

Implantar centro de diagnóstico e 

especializações veterinárias 

Definição do recurso financeiro. Aquisição de 

materiais permanentes e equipamentos. 

Contratação de profissionais. 

Centro de diagnóstico e 

especializações 

veterinárias implantado 

Número 0 2021 01 

Realizar ações descentralizada de 

castração com o Castramóvel 

Realização de procedimentos de castração 

descentralizada em bairro com maior população 

animal. 

Nº de ações realizadas Número 0 2021 01 

Objetivo 17.3: : Garantir ações de serviços de saúde animal com ênfase na Política Pública Animal - ODS 3.8 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 
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Criar uma Coordenadoria de Defesa e 

Saúde Animal com ênfase na Saúde 

Única 

Meta não prevista para esse ano. Coordenadoria de 

Defesa e Saúde Animal 

criada 

Número 0 2021 0 

Criar Divisão Administrativa de Defesa 

e Saúde Animal com ênfase na Saúde 

Única 

Meta não prevista para esse ano. Divisão Administrativa 

de Defesa e Saúde 

Animal criada 

Número 0 2021 0 

Firmar parceria com a UniEduk  na 

área de extensão  universitária com 

ênfase na Medicina Veterinária 

Coletiva 

Meta não prevista para esse ano. Parceria firmada Número 0 2021 0 

 

Diretriz 18: Vigilância Epidemiológica 

Objetivo 18.1: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes de saúde individuais e coletivos, por meio das ações de vigilância, 

promoção e proteção - ODS 3.3 e 3.B 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Elaborar e implantar protocolo de 
realização da vacina  BCG na 

maternidade do Hospital Municipal 
Walter Ferrari 

Realização da vacina  BCG na maternidade do 
Hospital Municipal Walter Ferrari 

Protocolo elaborado e 
implantado 

Número 0 2021 01 

Elaborar e implantar protocolo de 

referência e contra-referência entre o 

SAE e as UBSs 

Elaboração de protocolo de referência e contra-

referência entre o SAE e as UBSs. 

Protocolo elaborado e 

implantado 

Número 0 2021 01 

Garantir cobertura vacinal preconizada 
de vacinas selecionadas do Calendário 
Nacional de Vacinação para crianças 

menores de dois anos de idade - 
Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 

Manutenção do funcionamento de todas as salas 

de vacinação com estrutura de RH, física e de 

insumos. Realização de Campanhas e 

Intensificações. Realização de busca ativa de 

Proporção de vacinas 

selecionadas do 

Calendário Nacional de 

Vacinação para crianças 

Proporção 

 

 

25,00 

 

 

2020 

 

 

100,00 
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10- valente (2ª dose), Poliomielite (3ª 
dose) e Tríplice viral (1ª dose) 

faltosos. Realização de avaliação periódica dos 

indicadores. 

menores de dois anos de 

idade - Pentavalente (3ª 

dose), Pneumocócica 10- 

valente (2ª dose), 

Poliomielite (3ª dose) e 

Tríplice viral (1ª dose) - 

com cobertura vacinal 

preconizada 

    

Encerrar  em tempo oportuno os casos 

de doenças de notificação compulsória 

Notificação do agravo no Sistema de Informação 

em Tempo oportuno. Realização de investigação 

laboratorial. Encerramento do caso após 

liberação do resultado de exame. 

Proporção de casos de 

doenças de notificação 

compulsória imediata 

(DNCI) encerrados em 

até 60 dias após 

notificação 

Proporção 58,8 2020 65,00 

Garantir a cura dos casos novos de 

hanseníase diagnosticados 

Diagnóstico e tratamento de todos os casos 

novos de hanseníase. Realização de busca ativa 

dos faltosos. Realização de avaliação de 

incapacidade. Realizar busca ativa de 

comunicantes. 

Proporção de cura dos 

casos novos de 

hanseníase 

diagnosticados 

Proporção 100,00 2020 100,00 

Garantir a cura dos casos novos de 

tuberculose bacilífera diagnosticados 

Diagnóstico e tratamento de todos os casos de TB 

Bacilífera. Realização de medicação 

supervisionada. Avaliação dos comunicantes. 

Busca de faltosos. 

Proporção de cura dos 

casos novos de 

tuberculose bacilífera 

diagnosticados 

Proporção 50,00 2020 80,00 

Manter zerado o número de casos 

novos de aids em menores de 5 anos 

Promoção do diagnóstico precoce da gestação e 

do HIV na consulta de Pré-Natal. Tratamento de 

100% dos casos de HIV diagnosticados na 

gestante. Tratamento de 100% das crianças 

Número de casos novos 

de aids em menores de 5 

anos 

Número 0 2020 0 
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expostas ao HIV. Promoção  da vinculação do 

homem ao pré-natal. 

Levantar, quadrimestralmente, o perfil 

da mortalidade da população por 

grupo de causas e faixa etária 

Realização de avaliação quadrimestral do perfil 

da mortalidade da população do município. 

Nº de levantamentos de 

perfil de mortalidade por 

grupo de causas e faixa 

etária no quadrimestre 

Número 01 2020 01 

Levantar, quadrimestralmente, as 

notificações compulsórias por agravo 

Realização de avaliação quadrimestral das 

notificações compulsórias por agravo no 

município. 

Nº de levantamentos de 

notificações 

compulsórias por agravo 

no quadrimestre 

Número 01 2020 01 

Encerrar  em tempo oportuno as 

notificações por Dengue 

Notificação do agravo no Sistema de Informação 

em Tempo oportuno. Realização de investigação 

laboratorial. Encerramento do caso após 

liberação do resultado de exame. 

Proporção de casos de 

dengue encerrados em 

até 90 dias após 

notificação 

Proporção 98,40 2020 95,00 

Garantir o preenchimento do campo 
ocupação nas notificações de agravos 

relacionados ao trabalho 

Avaliação da completude da Ficha de 

Investigação Epidemiológica. Realização da 

investigação dos agravos relacionados ao 

trabalho. 

Proporção de 

preenchimento do 

campo “ocupação” nas 

notificações de agravos 

relacionados ao trabalho 

Proporção 81,25 2020 82,00 

Aumentar a proporção de registro de 
óbitos com causa básica definida 

na declaração de óbito 

Manutenção da comissão de óbito. Realização de 

investigação dos casos de óbitos mal definidos. 

Proporção de registro de 

óbitos com causa básica 

definida 

Proporção 98,10 2020 98,50 

Realizar no mínimo uma ação de 
Educação Permanente no mês, junto 

as unidades da APS e ao serviço 
ambulatorial e hospitalar  

Realização de ações de Educação Permanente Nº de ações de EP no 

mês 

Número 0 2021 01 
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Reduzir casos de sífilis congênita em 

menores de um ano de idade 

Garantia da realização de testes rápidos de sífilis, 

HIV e hepatite B na 1ª consulta de pré -natal e no 

3º trimestre de gestação para 100% das 

gestantes; Priorização dos exames de rotina do 

pré-natal evitando demora na coleta e entrega de 

resultados; Captação do parceiro da gestante 

para participar do pré-natal realizando os testes 

rápidos de sífilis, HIV e hepatite B; Garantia de 

realização de exame VDRL mensal nos casos de 

teste rápido positivo para sífilis para o 

seguimento da gestante. 

Número de casos novos 

de sífilis congênita em 

menores de um ano de 

idade 

Número 3 2021 3 

 

Diretriz 19: Controle de vetores 

Objetivo 19.1: Realizar o controle de vetores, de animais peçonhentos e animais sinantrópicos, que podem transmitir doenças ou causar danos aos seres humanos - ODS 3.3 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Realizar a ação de vistoria dos imóveis 

(casa a casa) no decorrer do ano. 

Realização de ações de vistoria dos imóveis no 

decorrer do ano através de casa a casa, mutirões, 

pontos estratégicos, imóveis especiais, entre 

outros. 

Número de ciclos que 

atingiram mínimo de 

80% de cobertura de 

imóveis visitados para 

controle vetorial da 

dengue 

Número 02 2020 02 

Garantir o  funcionamento do Comitê 

Municipal Intersetorial de Combate à 

Dengue, Chikungunya e Zika Vírus 

Revisão da portaria de nomeação. Realização de 

reuniões periódicas. 

Comitê em 

funcionamento 

Número 0 2021 01 
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Garantir a manutenção do Índice 

Predial (IP) da avaliação da densidade 

larvária (ADL) < 1 para reduzir o risco 

de ocorrência de epidemias de 

dengue, zika, chikungunya e o risco de 

urbanização da febre amarela 

Realização de ações casa a casa para orientação e 

controle larvário. Realização da campanha de 

orientações a população. 

(Número de imóveis com 

larva de aedes aegypti / 

número de imóveis 

trabalhados na ADL) x 

100 

Número 8,32 2020 0,99 

Realizar ação de vistoria em Pontos 

Estratégicos 

Realização de ação de vistoria em borracharias, 

cemitério, ferro-velho, cooperativa de 

reciclagem. 

Nº de ações realizadas Número 12 2021 12 

Realizar ação de vistoria em Imóveis 

Especiais (hotel, hospital, faculdade, 

escola, templo religioso, floricultura) 

Realização de ação de vistoria em hotéis, 

hospital, faculdade, escolas, templos religiosos, 

floriculturas. 

Nº de ações realizadas Número 04 2021 04 

 

 

Diretriz 20: Enfrentamento ao Coronavírus 

Objetivo 20.1: Garantir atenção integral à saúde de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 no município e dos casos pós-covid - ODS 3 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Elaborar Protocolo de cuidado pós 

covid para a rede de saúde 

Elaboração de protocolo municipal para 

acompanhamento do paciente pós covid. 

Protocolo elaborado Número 0 2021 01 

Implantar Centro de Imunização 
exclusivo Covid-19 em local apropriado 

com equipe dimensionada para o 
serviço 

Definição de local. Contratação de equipe.  Centro de Imunização 

Implantado 

Número 0 2021 01 

Manter equipamentos de saúde para 
atendimento ao paciente suspeito ou 

confirmado de COVID-19, caso 
necessário 

Manutenção dos equipamentos de saúde 

necessárias para atendimento ao paciente 

suspeito ou confirmado de COVID-19, caso 

Nª de estruturas de 

saúde para atendimento 

Número 05 2021 02 
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necessário, como: Unidade de Campanha, Leitos 

clínicos e de UTI, etc. 

ao paciente suspeito ou 

confirmado de COVID-19 

 

Diretriz 21: Integração Ensino-Serviço 

Objetivo 21.1: Colaborar na formação de futuros profissionais de saúde, através da aproximação desses, e de seus docentes, com os profissionais que efetivam a atenção à 

saúde no dia a dia dos serviços - ODS 3.C 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Implementar ações de integração 

ensino serviço nos estabelecimentos 

municipais de saúde 

Realização de ações de integração ensino serviço 

nos estabelecimentos municipais de saúde.  

Nº de estabelecimentos 

de saúde com ações de 

integração ensino 

serviço implantados 

Número 03 2021 04 

Implantar Comissão de 

Acompanhamento da Integração 

Ensino Serviço 

Criar Comissão para acompanhar as parcerias 

estabelecidas nos termos do Grupo de Trabalho. 

Comissão implantada Número 0 2021 01 

 

Diretriz 22: Saúde do Trabalhador 

Objetivo 22.1: Garantir atenção à Saúde dos servidores, para maior qualidade no desenvolvimento ao trabalho - ODS 3.C 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Implementar ações de saúde do 
trabalhador nas UBSs 

Realizar ações de saúde do trabalhador nas UBSs, 

promovendo informações e orientações para 

maior qualidade no desenvolvimento do 

trabalho. 

Proporção de UBSs com 

ações de saúde do 

trabalhador   

Proporção 0,00 2021 27,50 

 

Diretriz 23: Gestão em Saúde 
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Objetivo 23.1: Garantir o funcionamento dos serviços públicos de saúde com estrutura e recursos adequados - ODS 11.7 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Contratar profissionais de saúde  Contratação de profissionais para compor as 

equipes das Unidades Básicas de Saúde, 

Odontologia, CAPS, vigilâncias, vetores, farmácia, 

central de ambulância, regulação, etc., de acordo 

com a necessidade. 

Nº de profissionais 

contratados 

Número 15 2021 10 

Regularizar as licenças sanitárias dos 

estabelecimentos da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Levantamento de todos os estabelecimentos de 

saúde sem licença sanitária. Solicitação de visita 

da VISA. Regularização dos apontamentos 

realizados. 

Proporção de 

estabelecimentos com 

licença sanitária 

Proporção 5,00 2021 25,00 

Manter atualizado o cadastro dos 

estabelecimentos, profissionais de 

saúde e equipes no CNES 

Atualização mensal dos o cadastro dos 

estabelecimentos, profissionais de saúde e 

equipes no CNES. 

Proporção de 

estabelecimentos com 

CNES atualizado 

Proporção 100,00 2021 100,00 

Garantir o registro do ponto eletrônico 

pelos servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Instalação de relógio ponto em todos os serviços 

de saúde da SMS. 

Proporção de servidores 

com registro eletrônico 

do ponto 

Proporção 83,40 2021 95,00 

Regularizar os AVCBs dos 

estabelecimentos da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Regularização de todos os AVCBs. Proporção de 

estabelecimentos com 

AVCB 

Proporção 73,00 2021 80,00 

Realizar os reparos / reformas que se 

fizerem necessárias nos 

estabelecimentos da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Atendimentos as solicitações de reparos e 

reformas nos prédios da SMS. 

Proporção de 

estabelecimentos que 

tiveram pedido de 

reparos / reformas 

atendidos   

Proporção 100,00 2020 100,00 



35 

 

Implantar o Projeto Internet Gratuita 

para todas as UBSs 

Instalação de wifi em todas as UBSs para 

disponibilizar ao pacientes. 

Porcentagem de UBSs 

com Projeto Internet 

Gratuita 

Porcentagem 0,00 2021 100,00 

Objetivo 23.2: Fortalecer a gestão do trabalho e da educação em saúde para a qualificação dos profissionais com vista à prestação de serviços de saúde com qualidade - ODS 

3.C 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Implantar Comitê de Ética de 

Enfermagem 

Meta não prevista para esse ano. Comitê implantado Número 0 2021 0 

Implantar Comitê de Ética Médica Meta não prevista para esse ano. Comitê implantado Número 0 2021 0 

Implantar Núcleo de Educação 

Permanente (NEP) 

Realização de ações de EP com o objetivo de 

aperfeiçoar os processos de trabalho dos serviços 

e promover abordagens técnicas específicas para 

qualificação da rede de saúde municipal. 

NEP implantado Número 0 2021 01 

Estabelecer e criar no quadro de 
cargos da Prefeitura, através de lei 
municipal, a jornada de trabalho de 

30h para profissionais d enfermagem: 
auxiliar de enfermagem, técnico de 

enfermagem e enfermeiro  

Meta não prevista para esse ano. Lei municipal publicada Número 0 2021 0 

Objetivo 23.3: Consolidar e fortalecer as ações sistemáticas de planejamento e de aprimoramento da Gestão do SUS - ODS 16.6 e 16.7 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Realizar, quadrimestralmente, 

Audiência Pública de Saúde 

Elaboração do relatório quadrimestral das metas, 

ações e  gastos orçamentários. 

Nº de Audiência Pública 

realizada no 

quadrimestre 

Número 01 2021 01 
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Elaborar, aprovar e publicar o 

Relatório Anual de Gestão (RAG) 

Elaboração do relatório anual das metas, ações e  

gastos orçamentários. 

RAG elaborado, 

aprovado e publicado 

Número 01 2021 01 

Elaborar e aprovar a Programação 

Anual de Saúde (PAS) 

Elaboração da Programação Anual de Saúde 

(PAS). 

PAS elaborada e 

aprovada 

Número 01 2020 01 

Implantar Sistema Nacional de 

Auditoria do SUS no município 

Meta não prevista para esse ano. SNA implantado Número 0 2021 0 

 

Diretriz 24: Controle Social 

Objetivo 24.1: Garantir a participação da sociedade no acompanhamento e verificação das ações da gestão pública e na execução das políticas públicas em saúde - ODS 16.7 

Meta Ações Indicador Unidade de 

Medida 

Linha 

base 

Ano base Meta 2022 

Implantar Conselhos Locais de Saúde 

nas UBSs 

Meta não prevista para esse ano. Porcentagem de UBSs 

com Conselhos Locais de 

Saúde implantados 

Porcentagem 0,00 2021 0,00 

Fortalecer o Conselho Municipal de 

Saúde 

Atendimento a legislação federal. Capacitações 

aos Conselheiros Municipais e Locais de Saúde 

CMS fortalecido Número 0 2021 01 

Realizar Conferência Municipal de 

Saúde 

Meta não prevista para esse ano. Conferência realizada Número 1 2019 0 

Implantar a Ouvidoria do SUS no 

município, nos moldes da legislação 

vigente 

Meta não prevista para esse ano. Ouvidoria do SUS 

implantada 

Número 0 2021 0 

Divulgar, através do site da Prefeitura, 

os serviços de saúde ofertados pelo 

município, bem como seus fluxos de 

atendimento 

Divulgação dos serviços ofertados pela SMS no 

site da Prefeitura. 

Porcentagem de serviços 

de saúde divulgados no 

site da Prefeitura 

Porcentagem 0,00 2021 100,00 
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IV. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  

Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$) 

  Corrente Capital TOTAL 

Atenção Básica R$ 45.548.793,00 R$ 350.000,00 R$ 45.898.793,00 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 69.710.120,00 R$ 100,00 R$ 69.710.220,00 

Suporte Profilático e Terapêutico R$ 4.713.530,00  R$ -    R$ 4.713.530,00 

Vigilância Sanitária R$ 783.730,00 R$ 50,00 R$ 783.780,00 

Vigilância Epidemiológica R$ 21.000,00  R$ -    R$ 21.000,00 

TOTAL R$ 120.777.173,00 R$ 350.150,00 R$ 121.127.323,00 

Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)  

  Corrente Capital TOTAL 

Atenção Básica R$ 2.824.600,00 R$ 100,00 R$ 2.824.700,00 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 6.190.000,00 R$ 80.000,00 R$ 6.270.000,00 

Suporte Profilático e Terapêutico R$ 221.400,00  R$ -    R$ 221.400,00 

Vigilância Sanitária R$ 35.230,00  R$ -    R$ 35.230,00 

Vigilância Epidemiológica R$ 179.350,00 R$ 30.000,00 R$ 209.350,00 

  R$ 9.450.580,00 R$ 110.100,00 R$ 9.560.680,00 

Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)  

  Corrente Capital TOTAL 

Atenção Básica R$ 263.744,00 R$ 1.050.100,00 R$ 1.313.844,00 

Suporte Profilático e Terapêutico R$ 21.253,00  R$ -    R$ 21.253,00 

TOTAL R$ 284.997,00 R$ 1.050.100,00 R$ 1.335.097,00 

TOTAL GERAL R$ 130.512.750,00 R$ 1.510.350,00 R$ 132.023.100,00 

 

 

https://digisusgmp.saude.gov.br/admin/programacao-saude/orcamento/2021#collapse_1
https://digisusgmp.saude.gov.br/admin/programacao-saude/orcamento/2021#collapse_2
https://digisusgmp.saude.gov.br/admin/programacao-saude/orcamento/2021#collapse_3
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V. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

A avaliação e monitoramento das metas da Programação Anual de Saúde será realizado pelos coordenadores de cada área, juntamente com o planejamento 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

 


