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EIXO - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Diretriz 1 - Garantia do acesso da população aos serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde,
mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção especializada.
Objetivos 1.1 - Utilização de mecanismos que proporcionem a ampliação do acesso e o fortalecimento da Atenção Básica.
Descrição da Meta
- Efetivação da atenção integral à
saúde dos munícipes de Guaçuí no
âmbito da Atenção Básica em 100%
dos territórios de saúde.

Ações

Indicadores de
Linha Base
Avaliação da Meta
2019/2020
Sispacto: Cobertura populacional estimada
pelas equipes de
Atenção Básica

- Garantir acesso da população à
rede básica e prestar assistência
individual a partir da oferta de
consultas médicas, odontológicas e
de enfermagem.
- Ampliação da abrangência e o - Garantir o acesso as ações e Sispacto: Cobertura
escopo das ações de Atenção Básica, serviços de Atenção Básica populacional estimada
bem como sua resolutividade.
conforme os eixos da APS.
pelas equipes de
Atenção Básica
Manutenção
da
cobertura - Manter a composição de - Sispacto: Cobertura
populacional estimada pelas equipes profissionais mínima nas equipes. populacional estimada
de Atenção básica.
pelas equipes de
Atenção Básica
Manutenção
da
cobertura - Manter a composição de - Sispacto: Cobertura
populacional estimada pelas equipes profissionais mínima nas equipes populacional estimada
de Saúde Bucal.
de Saúde Bucal.
pelas equipes de
Saúde Bucal.
Monitoramento
das - Realizar atendimento as famílias Cobertura
de
condicionalidades de Saúde do vinculadas ao programa.
acompanhamento das
Programa Bolsa Família.
condicionalidades de

Meta 2023
- Média de 1
atend. por
hab/ano

Unidade de
Medida
- Razão

Fonte de
Recursos
- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 100 %

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 100 %

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 100 %

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 58,6 %

- 98 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
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saúde do Programa
Bolsa Família (PBF).
- Desenvolvimento das ações de - Realizar as atividades propostas - Quantitativo de - Número
Bloco de custeio
educação em Saúde e comunicação do Programa Saúde na Escola.
atividades realizadas
e
Recurso
na área em escolas do município.
do PSE.
Próprio
Objetivos 1.2 - Garantir do acesso da população aos serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde,
mediante aprimoramento da Atenção Especializada.
Descrição da Meta

Ações

- Ampliamento do Apoio Institucional à Estruturar
através
de
Gestão ao Centro de Referência Capacitações, com apoio da
(AMA).
Secretaria de Estado da Saúde, o
agendamento através do MVSOUL
de consultas, exames e cirurgias.
- Ampliamento da oferta de serviços - Ofertar consultas de especialistas
de média e alta complexidade (especialidades médicas, nutrição,
ambulatorial,
considerando
a fisioterapia,
fonoaudiologia,
resolutividade da Atenção Básica.
psicologia) e exames.
- Redução da mortalidade prematura - Ampliar as ações de promoção,
(de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 prevenção,
assistência
e
principais DCNT (doenças do recuperação à saúde.
aparelho circulatório, câncer, diabetes
e doenças respiratórias crônicas).

Indicadores de
Linha Base
Avaliação da Meta
2019/2020
Capacitar profissionais da AMA
para realização de
agendamentos on-line
(MVSOUL).
Percentual
de - 100 %
encaminhamentos
para
serviço
especializado

Meta 2023

Unidade de
Medida
- Presença dos - Número
servidores nas
capacitações.

Fonte de
Recursos
- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- Sispacto: Mortalidade - 32
prematura (de 30 a 69
anos) pelo conjunto
das 4 principais DCNT
(doenças do aparelho
circulatório, câncer,
diabetes e doenças
respiratórias crônicas).

- 55

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
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Objetivos 1.3 – Qualificar a Rede de Atenção Básica
- Desenvolvimento do Plano de - Realizar e fortalecer as atividades - Quantitativo de Educação Permanente.
de educação permanente.
atividades realizadas.

-

- Número

- Bloco de
Custeio
e
Recurso Próprio
- Construção, Reforma, Ampliação e - Construir, reformar, ampliar e Execução
dos - Percentual
- Bloco de
Adequação dos serviços de saúde.
adequar os serviços de saúde das sistemas.
Investimento e
Unidades da Estratégia Saúde da
Recurso
Família.
Próprio.
- Oferecimento de Grupo de - Formar grupos de tabagismo nas Conclusão
da - 80 %
- Percentual
- Bloco de
Tabagismo nas unidades de saúde ESF.
atividade.
custeio
e
(ESF)
Recurso Próprio
Diretriz 1.2 – Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde / RAS na Atenção Básica e Especializada para atender os casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

-

- Percentual

Objetivos 1.2.1 – Garantir atenção integral à Saúde de casos suspeitos e confirmados de COVID-19.
- Promoção, capacitação, Aquisição,
ampliação, qualificação e estimulação
da adoção de protocolos, normas e
rotinas para a prevenção e controle,
de casos suspeitos e confirmados
para infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).

- Garantir o acesso as ações e - Indicadores para serviços de Atenção Básica e da Classificação de Risco
Atenção Especializada para caso – SESA-ES
suspeitos e confirmados pelo
COVID19;
- Capacitar os profissionais das
Unidades de Saúde, Agentes
Comunitários e Agentes de
Endemias com orientação de fluxo
de assistência e de vigilância,
acolhimento, monitoramento de
isolamentos e quarentenas do
paciente e família;
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- Adquirir equipamentos de
proteção individual (EPI), exame
de sorologia IgG/IgM para
diagnostico de COVID 19 (teste
rápido), material de limpeza e
desinfecção,
equipamentos
permanentes essenciais para o
atendimento e prevenção do
COVID 19, veículos para
transportes de pacientes e material
coletado
para
análise
e
Ambulâncias (tipo UTI) para
suporte nas transferências de
pacientes suspeitos e confirmados
para COVID19;
- Realizar pagamento de pessoal
dos
servidores
da
pasta
(Secretaria de Saúde) ligado ao
combate a Pandemia;
- Ampliar e qualificar os
atendimentos de urgência e
emergência
de
pacientes
suspeitos e confirmados de COVID
19.
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Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação da Unidade de Pronto Atendimento, de Serviços de Atendimento Móvel
de Urgências (SAMU), e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção.
Objetivos 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências.
Descrição da Meta

Ações

Indicadores de
Avaliação da Meta
- Manutenção dos componentes da - Elaborar e manter projetos de - Qualitativo
rede de atenção às urgências e capacitação das equipes das
emergências (SAMU) para atender a Unidades de Saúde para atender
população, desenvolvendo ações de as pequenas urgências.
assistência com cuidado adequado, - Elaborar e manter projetos de
no tempo e lugar e na qualidade Educação Permanente e Educação
necessária a cada situação
continuada para as equipes do
SAMU.
- Manter os serviços (Unidades de
suporte básico) de atendimento
móvel de urgência
Objetivos 2.2 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências
- Garantia de atendimentos de - Manter o repasse mensal do - Qualitativo
urgência e emergência.
Convênio com a Santa Casa de
Misericórdia de Guaçuí para
manutenção do Pronto Socorro
Municipal, no intuito de garantir
atendimentos de urgência e
emergência, bem como suporte
para procedimentos de média e alta
complexidade.

Linha Base
2019/2020

Meta 2023

-

-

Unidade de
Medida
- Razão

-

-

- Razão
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Recursos
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custeio
e
Recurso Próprio

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
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Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e da implementação da Rede Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior
vulnerabilidade.
Objetivos 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno no câncer de mama e no colo de útero.
Descrição da Meta

Ações

- Diminuição da incidência e - Estimular e priorizar a coleta do
prevalência do câncer de colo de exame citopatológico cérvicoútero.
vaginal na população alvo (25 a 64
anos).
- Diagnosticar região de menor
cobertura
e
proporcionar
capacitação e adequação para a
coleta.
- Monitorar e avaliar a ocorrência e
tratamento das lesões precursoras
do câncer de colo uterino e
informações das Unidades de
Saúde ESF.
- Alimentar o banco de dados do
SISCAN.
- Diminuição da incidência e - Monitorar e Avaliar o acesso ao
prevalência do câncer de mama.
exame de mamografia através do
SISMAMA
- Atualizar protocolo de detecção
precoce câncer mama.

Indicadores de
Linha Base
Avaliação da Meta
2019/2020
- Razão de exames - 0,65
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 de exames de - 0,30
mamografia
de
rastreamento realizados
em mulheres de 50 a 69
anos na população
residente
de
determinado local e
população da mesma
faixa etária

- 0,65

Unidade de
Medida
- Razão

Fonte de
Recursos
- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 0,30

- Razão

Bloco
de
custeio
e
Recurso Próprio

Meta 2023
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Objetivos 3.2 – Organizar e qualificar a Rede de Atenção Materno e Infantil para garantir acesso, acolhimento, resolutividade, diminuir a mortalidade materna,
diminuir os agravos da gestação, realizar prevenção e tratamento de ISTs.
- Garantia da assistência de pré- natal - Monitorar e avaliar o número de - 80% das gestações - 70 %
- 80 %
- Percentual
- Bloco de
de qualidade.
consultas e a realização dos com 07 ou mais
custeio
e
exames de pré-natal realizados nas consultas de pré-natal
Recurso Próprio
unidades de saúde.
Natal.
- Proporção de parto - 38 %
- 46 %
- Percentual
normal no SUS e na
saúde suplementar.
- Redução do número de óbitos - Diagnosticar as causas de óbitos Proporção
na - 100 %
- 100 %
- Percentual
- Bloco de
maternos e ampliar as ações de maternos e atuar na prevenção.
investigação dos
custeio
e
acompanhamento pré-natal.
- Investigar óbitos em mulheres em óbitos maternos e de
Recurso Próprio
idade fértil.
mulheres em idade
fértil.
- Redução da transmissão vertical do - Encaminhar 100% das gestantes - Número de casos - 0
-0
- Número
- Bloco de
HIV/ISTs.
que iniciaram pré-natal na rede novos de AIDS em
custeio
e
municipal de saúde com Testes menores de 5 anos.
Recurso Próprio
Rápidos: HIV, HBsAg, HCV e
VDRL positivos para realização do
pré-natal de alto risco.
- Realizar testes Rápidos trimestral
em todas as gestantes que fazem
prénatal nas ESF E SAE&CTA.
Orientar
ás
gestantes
soropositivas sobre a importância
da prevenção da transmissão
vertical
do
HIV
(reforçar
importância do tratamento) e
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prevenção da transmissão aos
parceiros
- Orientar à gestante soro negativas
na prevenção do HIV e outras
DSTs
- Redução da transmissão vertical de - Acompanhar e tratar todas as
Sífilis.
gestantes e parceiros com
exames para sífilis positivos
- Repassar às Unidades de Saúde
os resultados de sífilis
em gestantes notificados e
monitorar as ocorrências de sífilis
em gestantes.
- Redução de gravidez na - Executar as atividades do
adolescência entre as faixas etárias Programa Saúde na Escola.
de 10 a 19 anos.

- Número de casos - 0
novos
de
sífilis
congênita em menores
de um ano de idade.

-0

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

Proporção
de - 15
gravidez
na
adolescência entre as
faixas etárias de 10 a
19 anos.

- 15

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
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Diretriz 4 - Fortalecimento da Rede de Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas.
Objetivos 4.1 – Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos
intersetoriais.
Descrição da Meta

Ações

- Matriciamento em todas as Unidades - Treinar e orientar as equipes de
de Saúde do município de Guaçuí, a Saúde da Família acerca da saúde
fim de sanar os problemas de Saúde mental.
Mental que ainda ocorre em nosso
município.
- Identificação e acolhimento junto a
Estratégia de Saúde da Família os
pacientes que realmente necessitam
de atendimento pela equipe do CAPS
I “Fernandinho”. Através de guia de
referência e contra-referência.
- Treinamento e Orientação da equipe
do Pronto Atendimento Municipal
sobre suas atribuições perante a
Saúde Mental.
- Oferecimento de Grupos de
Prevenção ao uso de Álcool e outras
Drogas, Grupo de Suicídio, Grupo de
Tabagismo, Grupos de Depressão e
outros Transtornos Mentais.

- Acolher e inserir todos aqueles
pacientes que necessitam de
atendimento no CAPS I.

- Realizar visita na unidade de
saúde em questão através da
equipe do CAPS I, para
treinamento e orientação.
- Aumentar o número de psicólogos
no CAPS I “Fernandinho” e formar
grupos.
- Implantar 01 CAPS ad

Indicadores de
Linha Base
Avaliação da Meta
2019/2020
Ações
de matriciamento
sistemático realizadas
por
CAPS
com
equipes de Atenção
Básica - SISPACTO
- Quantitativo de pacientes
atendidos/cadastrados

Meta 2023
- 100 %

Unidade de
Medida
- Percentual

Fonte de
Recursos
- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

Conclusão
atividade.

da -

-

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

Conclusão
atividade.

da -

-

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
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- Comemoração do dia da Luta
Antimanicomial no dia 18 de maio de
cada ano, realizando eventos em
praça pública e eventos no próprio
CAPS.
- Comemoração dos aniversariantes
do CAPS I.

- Participar dos programas da Conclusão
SEMUS envolvidos no evento.
atividade.

da -

-

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- Manter a participação dos Conclusão
usuários do Caps I.
atividade.

da -

-

- Número

- Oferecimento de alimentação aos
usuários na modalidade intensiva de
tratamento no CAPS.
- Comemoração na Semana Municipal
Anti-Drogas nas datas de 21 à 25 de
junho de cada ano, realizando sempre
que possível palestras sobre temas da
Saúde Mental e eventos em praça
pública.

- Manter a participação dos Conclusão
usuários do Caps I.
atividade.

da -

-

- Número

- Manter a participação dos Conclusão
programas da SEMUS envolvidos atividade.
no evento.

da -

-

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
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Diretriz 5 - Garantia de atenção integral a saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estimulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento
das ações de promoção e prevenção.
Objetivos 5.1 – Melhoria das condições da saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes atenção.
Descrição da Meta

Ações

- Fortalecimento a atenção a saúde - Vacinar idosos na faixa etária > 60
dos idosos.
anos na campanha anual contra a
Influenza e COVID-19.
- Fortalecimento da Política de Saúde - Implantar protocolo de utilização
do Idoso.
da caderneta do idoso e
acompanhar os idosos.
- Monitoramento do acompanhamento - Monitorar o acompanhamento das
da morbimortalidade por doenças famílias com DCNTs pela ESF;
crônicas não transmissíveis.
- Fortalecer as ações de prevenção
e promoção da saúde.

Indicadores de
Linha Base
Avaliação da Meta
2019/2020
- Cobertura vacinal - 90 %
contra influenza e
COVID-19 em idosos.
- Número de idosos cadastrados
e
acompanhados com a
caderneta do idoso.
Mortalidade - 49
prematura (de 30 a 69
anos) pelo conjunto
das quatro principais
DCNT (doenças do
aparelho circulatório,
câncer, diabetes e
doenças respiratórias
crônicas) - SISPACTO.

Meta 2023
- 90 %

Unidade de
Medida
- Percentual

- 80 %

- Percentual

- 46

- Número
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Recursos
- Bloco de
custeio
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Recurso Próprio
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custeio
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Recurso Próprio
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EIXO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Diretriz 6 - Redução dos riscos e agravos a saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.
Objetivos 6.1 – Fortalecer a promoção da Vigilância em Saúde.
Descrição da Meta

Ações

- Facilitação de incremento das ações
de bloqueios de surtos, de modo a
alcançar resultados adequados e
homogêneos nos diversos territórios
que compõem o município.

- Realizar comunicação imediata no
caso de notificação de surtos para
realização de bloqueios e investigar
casos de sarampo e rubéola em até
48 horas.

- Desenvolvimento das ações
intersetoriais com outros órgãos e
instituições voltadas para a Promoção
de Saúde, prevenção e controle de
doenças.

- Estabelecer parcerias para
desenvolvimento
de
ações
intersetoriais com Secretarias
Municipais
de
Educação,
Agricultura e Meio Ambiente; e
Obras e Serviços Urbanos.
- Integração de forma efetiva com a - Realizar campanha anual de
Estratégia Saúde da Família vacinação de idosos na faixa etária
consolidando parceria nas ações de de > 60 anos em parceria com
imunização.
Equipes de Saúde da Família;
- Realizar cobertura de vacinação
de rotina do calendário básico:
75%
Pentavalente,
Pneumocócica
10-valente,

Indicadores de
Linha Base
Avaliação da Meta
2019/2020
- Proporção de casos - 100 %
de
doenças
de
notificação
compulsória imediata
(DNCI) encerrados em
até 60 dias após
notificação
(SISPACTO);
- Quantidade de ações coletivas realizadas.

- Cobertura vacinal da - 90%
campanha contra gripe
e COVID-19
- Cobertura vacinal das - 90%
vacinas de rotina do
calendário
básico
(SISPACTO).

Meta 2023
- 80 %

Unidade de
Medida
- Percentual

Fonte de
Recursos
- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

-

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 90%

- Percentual.

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 90%

- Percentual
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Meningo
C,
DPT+HB+Hib,
VIP/VOP, para VORHT, Tríplice
viral e BCG.
- Manutenção das informações - Intensificar a coleta de
atualizada da situação epidemiológica Declarações de Óbito;
dos óbitos por causas externas.
- Garantir o envio de dados do SIM
com regularidade;
- Manter a proporção de óbitos não
fetais informados ao SIM com
causa básica definida.
- Monitoramento de óbitos materno - Realizar investigações de óbito
infantil.
materno infantil

- Implementação da vigilância de
morbimortalidade
por
doenças
crônicas não transmissíveis dos
territórios

- Monitorar o acompanhamento das
famílias com DCNTs pela ESF;
- Fortalecer as ações de prevenção
e promoção da saúde.

- Implementação das ações de busca - Manter o percentual de cura nas
ativa, diagnóstico e tratamento de coortes de casos novos de
Hanseníase,
humanizando
o hanseníase;
atendimento.

- Proporção de registro - 99,17%
de óbitos com causa
básica definida.

- 99%

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- Taxa de mortalidade
infantil
- Número de óbitos
maternos
em
determinado período e
local de residência.
Mortalidade
prematura (de 30 a 69
anos) pelo conjunto
das quatro principais
DCNT (doenças do
aparelho circulatório,
câncer, diabetes e
doenças respiratórias
crônicas) - SISPACTO.
- Proporção de cura
dos casos novos de
hanseníase
diagnosticados
nos

-2

-2

- Número

-0

-0

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 49

- 46

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 90 %

- 90 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

Avenida Espírito Santo, s/n, Centro – Guaçuí-ES – CEP 29560 000
Telefone: 28 2553-3861

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO: 2021-2024

- Implementação das ações de busca
ativa, diagnóstico e tratamento de
Tuberculose,
humanizando
o
atendimento e estabelecendo vínculo
com os pacientes.

- Monitoramento de agravos
relacionados a saúde do trabalhador.

- Fortalecimento, ampliação e
implementação das ações de
vigilância
das
Doenças
Transmissíveis
/
Notificação

- Examinar 100 % dos contatos
intradomiciliares dos casos novos
de hanseníase diagnosticados no
ano da avaliação;
- Avaliar no diagnóstico o grau de
incapacidade física de 100% dos
casos novos de hanseníase.
- Manter a cura de casos novos de
tuberculose pulmonar bacilífera;
- Encerrar oportunamente os casos
novos de tuberculose no SINAN;
- Verificar a cobertura do
tratamento supervisionado dos
casos
novos
pulmonares
baculíferos;
- Realizar a busca de contatos de
casos novos.
- Preencher o campo ocupação nas
notificações
de
agravos
relacionados ao trabalho.

anos das coortes –
(SISPACTO).

- Proporção de cura - 100 %
dos casos novos de
tuberculose
diagnosticados
nos
anos das coortes.

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

Proporção
de - 100 %
preenchimento
do
campo ocupação nas
notificações
de
agravos relacionados
ao trabalho.
- Encerrar oportunamente as Encerramento - 100 %
investigações das notificações de oportuno
das
agravos compulsórios registradas investigações
das
no SINAN.
notificações
de
agravos no SINAN.

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
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compulsória dos serviços públicos e - Monitorar a regularidade do envio
privados de saúde.
de dados do Sistema de
Informação de Agravos de
Notificação.

- Envio de das - 100 %
remessas
de
informação do SINAN
para a
Regional
Cachoeiro.
- Número de casos - 0
novos
de
sífilis
congênita em menores
de um ano de idade.
- Amostras enviadas - 100 %
ao LACEN;

- Realizar monitoramento da
notificação dos casos de sífilis em
gestantes
com
base
nas
estimativas de casos esperados.
- Realizar diagnóstico laboratorial
dos casos de meningite bacteriana
por meio das técnicas de cultura
contra imunoeletroforese e látex e
manter kit para diagnóstico da
meningite no hospital.
- Reduzir a letalidade dos casos de - Casos confirmados - 0
dengue.
de dengue grave;
- Atualizar, anualmente, o Plano de
contingência, definindo os locais de
referência para atendimento dos
casos de dengue;
Notificar
e
investigar
imediatamente os casos graves e
óbitos suspeitos de casos de
dengue para identificação e a
correção dos seus fatores
determinantes;

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

-0

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

-0

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
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- Realização da Manutenção e Readequar
e
realizar
Reorganização da vigilância sanitária. levantamento de necessidades
para manutenção das atividades da
Vigilância.
- Capacitação de servidores.
- Incentivar as atualizações e
capacitações
para
desenvolvimento dos servidores no
exercício de suas atividades.
- Revisão e desenvolvimento do plano - Executar as ações em vigilância
de ações de vigilância sanitária.
sanitária.
- Fiscalizar de forma integrada com
a Vigilância Ambiental os pontos
estratégicos para o controle do
Aedes.
- Monitoramento e controle em 100% - Monitorar a circulação do vírus da
das ações de Controle de Zoonoses. raiva na população canina, com
envio de amostra de cães com
suspeita de doença neurológica
para diagnóstico laboratorial.
- Evitar a raiva canina e
consequentemente à transmissão
para humanos.
- Implantar políticas públicas de
saúde para controle populacional
de cães e gatos
- Realizar esquema profilático pós
exposição de vacinação contra
raiva nas pessoas que forem
agredidas por morcego.

- Composição de equipe e conclusão de
suas ações.

-

-

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- Cumprimento de atividades
de
educação
permanente.
- Realização de no mínimo seis (6) grupos
de ações de vigilância
sanitária (Sispacto)

-

-

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

- Envio de amostras ao Instituto biológico

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

Cobertura
da - 100 %
vacinação antirrábica
de cães e gatos.
- Cobertura do controle - 100 %
populacional de cães e
gatos.
Atendimentos - 100 %
realizados.

- 100 %

- Percentual

- 100 %

- Percentual

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio
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- Manter estoque de soros para Atendimentos - 100 %
acidentes por animais peçonhentos realizados.
visando evitar sequelas e óbitos.

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

Monitorar
a
epidemiológica
Esquistossomose.

- 100 %

- Percentual

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

-4

- Número

- Bloco de
custeio
e
Recurso Próprio

situação Realização
da tratamento
portadores
Schistossoma
Mansoni
diagnosticados.

- Realizar os ciclos de prevenção
as arboviroses através dos agentes
de combate à endemias e agentes
comunitários de saúde.

de - 100 %
dos
de

- Número de ciclos que - 4
atingiram o mínimo de
80 % de cobertura de
imóveis visitados para
controle vetorial da
dengue. (Sispacto)

Objetivos 6.2 – Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para promoção da saúde e redução das desigualdades sociais, com ênfase no
Programa de Aceleração do Crescimento.
- Monitoramento de água para - Monitorar amostras de água para Proporção
de - 100 %
- 95 %
- Percentual
- Bloco de
consumo humano.
consumo humano quanto aos análises realizadas em
custeio
e
parâmetros coliformes totais, cloro amostras de água para
Recurso Próprio
residual livre e turbidez.
consumo
humano
quanto aos parâmetros
coliformes totais, cloro
residual
livre
e
turbidez. (Sispacto)
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Diretriz 6.1 – Reorganizar as ações de Vigilância em Saúde para atender os casos suspeitos e confirmados de COVID-19
Objetivo 6.1.1 – Garantir atenção integral à Saúde de casos suspeitos e confirmados de COVID-19
- Fortalecimento, ampliação e
implementação das ações de
vigilância em Saúde para o combate
do COVID 19 / Notificação
compulsória dos serviços públicos e
privados de saúde.

- Articular parcerias, instituir Centro Indicadores
para de Comando Operacional, promover Classificação de Risco
ações integradas entre vigilância em – SESA-ES
saúde, assistência, e outros órgãos
para reduzir a capacidade de
contágio do SARS-Cov-2.
- Realizar barreira sanitária nos
limites municipais, divulgar através
de panfletos sobre técnicas de
lavagem das mãos e informar sobre
o coronavírus, casos suspeitos e
confirmados, óbitos, cura e demais
indicadores epidemiológicos através
da página oficial da Prefeitura
Municipal de Guaçuí-ES.
- Elaborar através da Vigilância
Sanitária
Procedimentos
Operacionais Padrão, realizar ações
de promoção à saúde e fiscalização
nos estabelecimentos comerciais e
desinfecção dos principais pontos de
aglomerações de pessoas através
da utilização de pulverizadores e
caminhão pipa para o controle do
COVID-19

-
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Percentual

Bloco de custeio
de
Recurso
Próprio e SUS
(COVID)
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EIXO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Diretriz 7 – Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.
Objetivos 7.1 – Implantação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), como estratégia de qualificação da gestão da Assistência
Farmacêutica no SUS.
Descrição da Meta

Ações

Indicadores de
Linha Base
Avaliação da Meta
2019/2020
- Revisão da REMUME.
- Realizar compras por ata de - Atualização da lista registro de preço.
de medicamentos.
- Revisar e atualizar anualmente o
elenco municipal de medicamentos
(REMUME).
- Implantação do Sistema HÓRUS nos - Implantar o Sistema HÓRUS.
- Conclusão das serviços farmacêuticos.
atividades.

Meta 2023

Unidade de
Medida

- Conclusão da atividade.

-

Bloco
de
Custeio,
Recurso Próprio
e Estadual.
Objetivos 7.2 – Garantir a aquisição regular dos medicamentos do REMUME, municipal em quantidade e prazo necessários ao abastecimento da rede municipal
- Manutenção e implementação das - Manter o sistema informatizado para Conclusão
das Bloco
de
o
serviço
de
assistência
farmacêutica.
atividades do ciclo da Assistência
atividades.
Custeio, Recurso
Farmacêutica (seleção, implantação, - Capacitar pessoal para utilização do
Próprio, Estadual
capacitação,
estruturação, sistema.
e SUS (COVIDprogramação,
aquisição, - Estruturar a farmácia para
19)
atendimento
humanizado
dos
armazenamento,
distribuição,
dispensação e parcerias) para pacientes e reestruturação do depósito
atendimento humanizado dos pacientes para o COVID 19.
- Realizar processo seletivo para
e enfrentamento ao COVID 19.
farmacêutico.
- Realizar aquisição de medicamentos
preconizados pela REMUME.
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-

Fonte de
Recursos
- Bloco de
Custeio,
Recurso Próprio
e Estadual.
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EIXO - GESTÃO DA FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE
Diretriz 8 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.
Objetivos 8.1 - Investir em qualificação de profissionais para o SUS.
Descrição da Meta

Ações

Indicadores de
Linha Base
Avaliação da Meta
2019/2020
e fortalecer as - Quantitativo de de
educação atividades realizadas.

Fonte de
Recursos
- Desenvolvimento do Plano de - Realizar
- Bloco de
Educação Permanente.
atividades
Custeio
e
permanente.
Recurso Próprio
- Fortalecimento do Telessaúde e - Capacitar os profissionais da - Quantitativo de - Bloco de
Telecárdio.
Atenção Primária à Saúde e atividades realizadas.
Custeio
e
Atenção Especializada.
Recurso Próprio
Objetivos 8.2 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS e estabelecer espaços de negociação permanente entre trabalhadores e gestores
da Saúde do município.
- Investimento na qualificação e - Promover e apoiar a participação - Quantitativo de - Bloco de
fixação de profissionais do SUS.
de profissionais em capacitações, atividades realizadas.
Custeio
e
seminários, eventos, fóruns e etc.
Recurso Próprio
- Realizar processos seletivos para
os programas municipais.
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Meta 2023

Unidade de
Medida
- Número
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EIXO - PARTICIPAÇÃO POPULAR
Diretriz 9 - Implementação de modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia de acesso, gestão participativa com foco em
resultados, participação social e financiamento estável.
Objetivos 9.1 - Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de Saúde, agentes de combate
às endemias, educadores populares com o SUS.
Descrição da Meta
- Apoio ao Conselho Municipal de
Saúde nas ações para o
fortalecimento da participação popular
no SUS.

- Manutenção dos meios de
comunicação para participação
popular.

Ações

Indicadores de
Linha Base
Avaliação da Meta
2019/2020
- Dar subsídios (transporte, - Número de reuniões material, etc.) para apoio ao
Conselho em fortalecimento da - Participação de
participação popular no SUS.
conselheiros
em
Apoiar a participação do eventos.
Conselho
em
reuniões,
capacitações,
etc.
para
fortalecimento de suas ações.
- Manter a estruturação da sede do
conselho.
- Responder os sistemas e-OUV e Relatório
de e-Sic em tempo oportuno.
conclusão
das
- Divulgar os canais de participação atividades.
popular.
- Manter as caixas de sugestões
nas UBS.

Meta 2023
- Conclusão da atividade.

- Conclusão da
atividade.
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Unidade de
Medida

Fonte de
Recursos
- Bloco de
Custeio
e
Recurso Próprio

- Bloco de
Custeio
e
Recurso Próprio
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EIXO - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Diretriz 10 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
Objetivos 10.1 - Fortalecer a gestão do SUS, organizando e estruturando os serviços para um atendimento humanizado e acolhedor na Saúde.
Descrição da Meta

Indicadores de
Avaliação da Meta
- Aplicação em gastos em ações e - Aplicar no mínimo 15 % por - Qualitativo
serviços públicos de saúde.
exercício da receita liquida de
impostos.
- Implantação do serviço de auditoria.

- Execução
informações.

dos

sistemas

Ações

Linha Base
2019/2020

- Aderir ao Sistema Nacional de - Adesão e execução Auditoria – Sisaud.
do sistema.

de Manter
os
sistemas
informatizados
através
da
aquisição e/ou manutenção de
equipamentos.
- Estruturação dos serviços de saúde - Adquirir e/ou manter a
para o COVID 19
manutenção de bens de capital
(equipamentos, veículos, etc);
- Realizar ações integradas entre
as secretarias municipais e outras
instituições no controle do COVID
19.
- Construção, Reforma, Ampliação e - Construir, reformar, ampliar e
Adequação dos serviços de saúde.
adequar os serviços de saúde das
Unidades da Estratégia Saúde da

Meta 2023

- Conclusão da atividade.

Execução
sistemas.

dos -

- Conclusão da
atividade.

Execução
sistemas.

dos -

- Conclusão da
atividade.

- Qualitativo

-

Unidade de
Medida
- Percentual

-
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- Percentual

Fonte de
Recursos
- Bloco de
Investimento e
Recurso
Próprio.
- Bloco de
Investimento e
Recurso
Próprio.
- Bloco de
Investimento e
Recurso
Próprio.
- Bloco de
Investimento e
Recurso Próprio
e SUS (COVID19)
- Bloco de
Investimento e
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Família, Unidades de Atendimento
Especializado e demais setores
(Imunização/Epidemiologia
e
Academias de Saúde).
- Realização do plano de trabalho - Realizar o plano de trabalho - Qualitativo
referente a Transposição de referente a Transposição de
Recursos.
recursos
conforme
a
Lei
Complementar nº181, de 06 de
maio de 2021

Recurso
Próprio.
-

- 100
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- Percentual

- Bloco do SUS
(COVID)
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EIXO – TRANSPORTE SANITÁRIO
Diretriz 11 – Implementação no Transporte Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito SUS
Objetivos 11.1 - Oferecer o deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em
situações previsíveis de atenção programada, no próprio município de residência ou em outro município nas regiões de saúde de referência.
Descrição da Meta

Ações

Indicadores de
Avaliação da Meta
de - Qualitativo

- Implementação do serviço de - Implementar o serviço
transporte sanitário.
transporte sanitário.
- Implementar o serviço de
transporte
sanitário
para
cadeirante.
- Definição das rotas e modelo de - Definir a rota e o modelo de - Qualitativo
gestão
da
frota
para
a gestão da frota para controlar os
operacionalização do serviço.
custos fixos e variáveis, plano de
manutenção e recurso humano.
- Estruturação dos transportes - Adquirir e/ou manter a Execução
sanitários.
manutenção de bens de capital sistemas.
(equipamentos, veículos e peças).

dos -

Linha Base
2019/2020

Meta 2023
- 100

Unidade de
Medida
- Percentual

Fonte de
Recursos
- Bloco de
Investimento e
Recurso
Próprio.

- 100

- Percentual

- Bloco
Investimento
Recurso
Próprio.
- Bloco
Investimento
Recurso
Próprio.

- Conclusão da
atividade.
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