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Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

1

Adequar o horário de funcionamento dos serviços de saúde de acordo com a

necessidade da população e custo/efetividade
2018 - 2021 DAB/DAE/DUE/GAB

2

Assegurar a oferta de consultas/exames/procedimentos conforme

parâmetros vigentes
2018 - 2021 DAB/DAE/DERAC Número de consultas/procedimentos/exames

3
Ampliar a capacidade resolutiva das unidades de saúde para qualificar os

encaminhamentos às unidades especializadas 
2018 - 2021 DAB/DAE

Percentual de encaminhamentos para o serviço

especializado

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

4

Implementar os Programas de alimentação e Nutrição na rede de atenção a

saúde garantindo a aquisição dos insumos necessários aos beneficiários da

Rede.

2018 - 2021 DAB/DAE/ADM N° de beneficiários dos programas de alimentação

5
Implementar o serviço de nutrição visando à promoção e proteção da saúde,

prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos
2018 - 2021 DAB/DAE Nº de manuais, fluxos e procolos implantados

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

6 Aumentar Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. 2018 - 2021 DAB
Cobertura populacional estimada pelas equipes de

Atenção Básica.

7 Garantir adesão das equipes ao PMAQ de acordo com pactuações do MS 2018 - 2021 DAB/DAE Percentual de equipes aderidas ao PMAQ.

8

Manter atualizadas 100% das Equipes de Saúde da Família no Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Sistema de Cadastro

Nacional ESUS

2018 - 2021 DAB Número de cadastro no CNES e ESUS

9 Diminuir internações por causas sensíveis à atenção básica. 2018 - 2021 DAB
Proporção de internações por causas sensíveis à

atenção básica.

11 Ampliar a cobertura de equipes de Saúde Bucal no Municipio. 2018 - 2021 DAB/DAE/DUE/RH

Cobertura populacional estimada pelas equipes

básicas de saúde bucal.Quantidade de dentistas e

ASBs na DAB, DAE e DUE.

DIRETRIZ 1: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde

Objetivo Geral: Acesso aos serviços de saúde

Objetivo Geral:  Garantir e fortalecer as ações e estratégia para a recuperação das deficiências nutricionais  dos usuários assistidos na rede pública municipal de Saúde

Objetivo Geral: Qualificar a Rede de Atenção Básica



12
Garantir o acolhimento do usuário e a implantação e monitoramento dos

fluxos e protocolos , facilitando o fluxo do usuário nas redes de atenção.
2018 - 2021 DAB/DAE/PLAN/GAB

Capacitações sobre fluxos e protocolos; quantidade de

reclamações sobre este tema no disque saúde e

ouvidoria.

13 Ampliar a capacidade de produção de próteses nos serviços já existentes. 2018 - 2021 DAB/DAE/DERAC
Quantidade de próteses disponibilizadas pelo serviço

no Município. Redução da fila de espera.

14 Aumentar o acesso da população à 1ª consulta odontológica programática. 2018 - 2021 DAB/RH

Proporção de primeiras consultas odontológicas

programáticas realizadas ao ano em relação à

população.

15
Garantir o alcance da cobertura de acompanhamento da condicionalidades

do Programa Bolsa Família (PBF)
2018 - 2021 SMS (DAB)/SEMAS

% DE Cobertura de acompanhamento

 das condicionalidades do PBF   

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

16
Ampliar o acesso dos atendimentos de média complexidade em serviços

próprios e qualificá-los.
2018 - 2021 DAE/PLAN

Ampliação do número de serviços de média

complexidade próprios; Ampliação do número de

consultas e exames de especialidade; ampliação do

número de exames de Patologia Clinica; 

17
Fortalecer o acesso da pessoa com deficiência através da ampliação de

serviços de reabilitação de média e alta complexidade. 
2018 - 2021 DAE/PLAN/DAB

Habilitação do CER IV e Ampliação do número de

serviços de média complexidade NIR e intermediário

(UUF) implantados; Ampliação do número de

atendimentos de reabilitação

18
Manter o fornecimento de órteses, Próteses e Meios Auxiliares de

Locomoção e Ostomia
2018 - 2021 DAE

Manutenção do número de OPM e Insumos de

Ostomia 

19
Ampliar e qualificar o acesso aos atendimentos de Saúde Mental através do

fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial 
2018 - 2021 DAE/DAB/DERAC/DUE

Habilitação dos serviços do componente de atenção

psicossocial estratégico CAPS, componente de

residencial de carater transitório e estratégias de

desintitucionalização; Ampliação do número de

atendimentos em saúde mental

20
Fortalecer e qualificar o acesso das pessoas portadoras de doenças crônicas

transmissíveis.
2018 - 2021 DAE/DAB/DEVISA

Melhorar os indicadores de TB e hanseníase,

diagnóstico e tratamento de HIV/Aids e hepatites virais

pactuados; ampliação do número de atendimentos ao

portador de doença crônico transmissivel

Objetivo Geral: Garantir o acesso aos serviços terapêuticos e diagnósticos de média complexidade próprios do município



21
Fortalecer o acesso da pessoa acamada e do idoso aos serviços de saúde no

município
2018 - 2021 DAE/DUE/DAB

Ampliação do número de pacientes cadastrados pelo

SAD e CAESI, ampliação do numero de ações de

matriciamento; ampliação do número de serviços

especializados implantados

22

Garantir recursos humanos, insumos, materiais e equipamentos para os

serviços próprios de média complexidade, conforme portarias ministeriais

vigentes

2018 - 2021 DAE/RH/DADM

Manutenção e ampliação do número de profissionais

das equipes, e do número de equipamentos, insumos

e materiais adquiridos; 

24
Garantir acesso aos serviços de Saúde Bucal Especializada a população em

geral, grupos específicos e vulneráveis
2018 - 2021 DAE

Manutenção e ampliação do número de

procedimentos acompanhados em monitoramento

mensal

25
Estabelecer fluxo para atendimento odontológico sob sedação de pacientes

com necessidade especiais (PNE)
2018 - 2021 DAB/DAE/DERAC

Nº de usuários portadores de necessidade

especial em fila de espera de atendimento

odontológico sob sedação.

26
Qualificar e ampliar a oferta dos serviços de especialidade odontológica,

conforme demanda.
2018 - 2021 DAE/PLAN/OBRAS Produção de serviços odontológicos 

27 Cumprir os procedimentos parametrizados nas especialidades odontológicas 2018 - 2021 DAE/PLAN/OBRAS
Indicadores de produção: fatura e monitoramento

mensal

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

28
Garantir um atendimento de urgência e emergência em saúde bucal de

qualidade.
2018 - 2021 DUE/DADM

Média de atendimentos odontológicos de urgência por

profissional, por unidade de pronto atendimento.

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

29
Ampliar o financiamento com recursos federais para ações de média e alta

complexidade
2018 - 2021 DERAC/DAE/DUE/PLAN

Atender as necessidades dos usuários para

atendimentos de média e alta complexidade

30

Manter contratos, convênios, e/ou contratualização com prestadores de

serviços de MAC sob gestão municipal de acordo com a necessidade do

município

2018 - 2021 DERAC/DADM/FMS

31 Informatizar os atendimentos nos prestadores, segundo sistema municipal 2018 - 2021 DERAC/TI/PRESTADORES % prestadores utilizando sistema municipal

32 Implantar  fluxos e protocolos de regulação 2018 - 2021 DERAC/DAB/DAE/DUE

33
Acompanhar, avaliar e monitorar o cumprimento do teto financeiro nos

prestadores contratados
2018 - 2021 DERAC/FMS

Objetivo Geral: DERAC

Objetivo Geral: Urgência e Emergência



34
Garantir o atendimento odontológico a Nível Hospitalar, da especialidade

buco-maxilo-facial  mais complexos e atendimento de fissurados.
2018 - 2021 DAB/DUE/DERAC

Quantidade de procedimentos odontológicos

realizados a nivel hospitalar; Quantidade de guias

odontológicas referenciadas para o hospital com a

necessidade atendida(verificar possibilidade de

quantificar).  



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

35
Viabilizar o funcionamento da Junta de Análise e Julgamento de infrações

sanitárias através de Decreto Municipal
2018 - 2021 DEVISA/PGM Projetos de lei aprovado;           Decreto publicado                   

36

Definir ações e competências da Vigilância em Saúde e normatizar atividades

reguladas pela Vigilância no âmbito Municipal, através do Código Sanitário

Municipal e outras normas

2018 - 2021 DEVISA/PGM
Código Sanitário publicado;  

 Nº de leis e normas técnicas publicadas

Garantir local com condições sanitárias adequadas para depositar apreensões 2018 - 2021 DEVISA/OBRAS  Estrutura física adequada no período;

42
Participar ativamente de comissões e Conselhos Municipais desenvolvendo

projetos e ações relacionados à Vigilância em saúde.
2018 - 2021

DEVISA/Conselhos, Comitês 

e outros afins das esferas 

Municípal, Estadual e 

Federal

Nº Projetos e ações desenvolvidas;                             

Nº de participação nas reuniões 

Garantir ações de Vigilância Sanitária 

Fortalecer a intersetorialidade e interdisciplinaridade, sustentabilidade das

intervenções no território, empoderamento e efetiva participação da

comunidade identificando precocemente os riscos e eventos de importancia

de saúde pública, planejando, recomendando e realizando ações de forma

articulada com os departamentos da Secretaria de Saúde e outros órgãos da

prefeitura e sociedade civil. 

2018 - 2021

DEVISA/DAB/DUE/DAE/DAD

M/DAJ/GVS/ANVISA/MP/ 

Outras Secretarias do 

Município e Órgãos das 

esferas Municipal, Estadual 

e Federal

Número de eventos identificados com elaboração de

planos e números de ações/inspeções realizadas em

conjunto

Reduzir a incidência das doenças crônicas transmissíveis, bem como,

implementar as ações de promoção, prevençao e medidas de controle (busca

ativa de casos, comunicantes, garantir cura conforme a meta do Ministério

da Saúde) 

2018 - 2021 DEVISA/DAB/DAE/DUE
Comparativo de incidência de doenças crônicas

transmissíveis ao período anterior equivalente

54
Implementar a vigilância das Doenças crônicas não transmissíveis,

principalmente, cancer, Hipertensão, diabetes e doenças respiratórias
2018 - 2021 DEVISA/DAB/DAE/DUE

Nº de ações realizadas referentes às doenças crônicas

não transmissíveis 

55
Articular e matriciar o monitoramento dos casos de violência contra crianças

e adolescentes, como também das tentativas de suicidios
2018 - 2021 DEVISA/DAB/DAE/DUE

Nº de matriciamentos realizados; Nº pacientes

monitorados

DIRETRIZ 2: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde

Objetivo Geral: Garantir ações de vigilância em saúde



Implementar ações do Comitê Municipal de Mortalidade Materna, fetal,

infantil e causas indeterminadas para investigação das mortes, segundo os

critérios de investigação obrigatória, garantindo equipe necessária para

realização das investigações

2018 - 2021

DEVISA/DUE/SAMU/DAB/DE

RAC/CCIH dos 

hospitais/DAE/ casas de 

repouso

Número de reuniões do comitê/ano Nº de

investigações/profissional

60

Implantar protocolos em Saúde do Trabalhador para atendimento de

trabalhadores com Distúrbios Relacionados a Saúde Mental, Lesões Músculo -

Esqueléticas, Distúrbios relacionados a Voz e Perda Auditiva

2018 - 2021 CEREST/DAE. Número de protocolos implantados.

Garantir atualização das equipes municipais de supervisores, agentes

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias sobre as práticas,

técnicas relacionadas à prevenção e controle de vetores, animais nocivos e

pragas urbanas

2018 - 2021 DEVISA/DAB/PLAN Nº de treinamentos / capacitações no período

64
Garantir a execução de ações referentes aos agravos e doenças de notificação

compulsória e vigilâncias sentinelas
2018 - 2021 DEVISA/DUE/DAE/DAB

Metas das unidades sentinelas atingidas

nº de notificações 

Nº Objetivo Específico Período Interface  Resultado

65 Fortalecer ações de prevenção e promoção a saúde nos serviços próprios 2018 - 2021 Todos os Departamentos

Realização e apoio as campanhas e eventos; Ampliação

dos exames para diagnósticos precoce de agravos

previniveis e prioritários; qualificação da assitência

prestada

66

Garantir as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das IST, HIV/AIDS e

hepatites virais contemplando as ações pactuadas pela Programação de

Ações e Metas (PAM)

2018 - 2021 DAB/DAE/DEVISA Realização das ações do PAM 

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

67

Ampliar, fortalecer e promover ações de alimentação e de nutrição

referentes a segurança alimentar e a práticas alimentares adequadas e

saudáveis 
2018 - 2021

DAB/Instituições parceiras 

COMSEA
Nº de eventos, oficinas, encontros e outras ações de

alimentação realizadas; Nº  de participantes das ações

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

68

Implementar a vigilância nutricional com o monitoramento do estado

nutricional dos adultos, gestantes, idosos e crianças com vistas à

estratificação de risco para o cuidado do sobrepeso e obesidade

2018 - 2021 DAB/VIG/EMPRO

Nº e % de indivíduos acompanhados Indicadores do

estado nutricional

Relatórios - SISVAN/ESUS/PEP

69

Ampliar e aprimorar o tratamento de sobrepeso e obesidade de forma

intersetorial 2018 - 2021
DAB/DAE/DERAC N° e diagnóstico de grupos de educação alimentar

adulto e infantil por Distrito de Saúde.

Objetivo Geral: Fortalecer e ampliar as ações para fomento da Política de Promoção da Saúde

Objetivo Geral: Planejar e desenvolver ações de prevenção, promoção e vigilância nos serviços de média complexidade

Objetivo Geral:   Fortalecer  as condições de Alimentação e Nutrição , contribuindo para a saúde da população

Objetivo Geral:  Aprimorar a qualidade da Atenção à Saúde dos usuários da Rede pública municipal 



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

70
Ampliar o número  de Equipes de Atenção Básica apoiadas 

por Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
2018 - 2021 DAB % de equipes da Atenção Básica apoiadas por NASF.

71 Ampliar e qualificar as equipes de NASF 2018 - 2021

72 Garantir a realização das ações pactuadas nas escolas aderidas no PSE 2018 - 2021
DAB/DAE/DEVISA/SME/

DELEGACIA DE ENSINO

% ações realizadas, % de educandos Equipes de

Atenção Básica contratualizadas no PSE.

73 Ampliar e fortalecer as práticas corporais nos distritos 2018 - 2021
SMS (DAB)/

SECRETARIA DO ESPORTE

Nº de profissionais por distrito; Nº de práticas de

atividades físicas disponibilizadas aos usuários da rede

pública de saúde por Distritos

74
Ampliar o número de polos de academia da saúde conforme vulnerabilidade

e viabilidade  do território
2018 - 2021

DAB/OBRAS/PLAN/DEVISA/S

ecretaria de Esporte

Nº de Pólos do Programa Academia da Saúde com

profissional de saúde vinculado 



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

75 Investigar os óbitos Infantis e Fetais do Município 2018 - 2021
DEVISA/DAB/DUE/DAE e 

hospitais SUS e privados

Nº de comissões capacitadas entre os hospitais

existentes; Percentual de profissionais capacitados

entre os previstos

76 Estrutuar ações para a manuteção das baixas taxas de mortalidade infantil 2018 - 2021
DEVISA/DAB/DUE/DAE e 

hospitais SUS e privados
Taxa de mortalidade infantil.

77 Promover o aleitamento materno  na atenção básica e nas maternidades 2018 - 2021
DAB/DAE e hospitais SUS e 

privados

Proporção de turmas realizadas entre as previstas;

Proporção de profissionais capacitados entre os

previstos

78
Fortalecer atendimento integral à criança e adolescentes na 

Atenção Básica
2018 - 2021 DAB

Número de capacitações; Relatórios de % do uso do

prontuario eletrônico por profissional

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

79
Implementar as ações do Programa da Saúde da Mulher em todos os níveis

de atenção
DAB/DAE/DERAC/DUE Ações realizadas

80 Fortalecer a assistência ao pré natal e no momento do parto DAB/DAE/DERAC/DUE

Proporção nascidos vivos de mães com no mínimo sete

consultas de pré-natal; Proporção de partos normais

no município; Proporção de mulheres vinculadas ao

local de ocorrência do parto

90
Manter a investigação dos óbitos maternos e os óbitos em mulheres em

idade fértil (MIF) por causas presumíveis no município
2018 - 2021 DAB/VE

Proporção de óbitos maternos e de mulheres em idade

fértil (MIF) por causas presumíveis de morte materna

investigados.

91
Manter acompanhante para as gestantes durante internação para realização

do parto .
2018 - 2021 DAB

Proporção de gestantes com acompanhante durante

internação para realização do parto.

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

92
Implementar, fortalecer e aperfeiçaor as iniciaticas prioritárias da Política

Nacional Integral à Saúde do Homem- PNAISH
2018 - 2021 DAB/DAE/VS ESUS

DIRETRIZ 3: Garantia da atenção integral à saúde em todos os Ciclos de Vida

Objetivo Geral: Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde da Criança e Adolescentes para garantia do acesso, acolhimento e resolutividade.

Objetivo: Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde da Mulher para garantia do acesso, acolhimento e resolutividade 

Objetivo Geral: Saúde do Homem



93 Fortalecer as estratégias para participação do homem no pré-natal 2018 - 2021 DAB/DAE/VS Ações implementadas

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

94

Garantir o acesso ao atendimento odontológico da pessoa com deficiencia na

atenção básica,especializada em em nível hospitalar, através da sensibilização

dos profissionais da rede e respeito ao programas ja instituídos.

2018 - 2021 DAB/DAE /DUE
Quantidade de atendimentos odontológicos de

pessoas com deficiência.

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

95

Fortalecer ações de promoção de envelhecimento

 ativo e saudável na AB 2018 - 2021 DAB
Nº de unidades com práticas corporais implantadas

Número de praticante

96
Redução da taxa de internação hospitalar de pessoas idosas 

por fratura de fêmur.
2018 - 2021 DAB/DEVISA

Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por

fratura de fêmur.

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

97
Prevenir e/ou controlar a ocorrência de doenças imunepreveníveis na

população infantil  mantendo elevadas e homogêneas coberturas vacinais
2018 - 2021 DEVISA/ DAB Cobertura vacinal de acordo com a faixa etária.

98

Garantir ações de Vigilância Sanitária para controle de risco nos

estabelecimentos de assistência a pessoas com deficiência, idosos e doentes

crônicos

2018 - 2021 VISA
Nº inpeções realizadas; Nº relatórios emitidos;

de acordo com legislação vigente

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

99 Qualificar o acolhimento em  saúde nos serviços próprios. 2018 - 2021 DAE/DAB/DUE
Capacitações; Ampliação dos protocolos de acesso;

Melhorar os indicadores de acesso

100
Fortalecer a assitência a saúde visando a integralidade do cuidado

prioritariamente as populações vulneráveis 
2018 - 2021 DAE/DAB/DUE Monitoramento das ações realizadas

Objetivo Geral:  Ampliar as ações de promoção da saúde do idoso

Objetivo Geral: Garantir ações de vigilância em saúde

Objetivo Geral: Garantir ações que visem a atenção a saúde integral da população geral e grupos vulneráveis nos serviços de saúde

Objetivo Geral: Saúde Pessoa com Deficiência



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

101

Qualificar o atendimento de urgência e emergência, adotando nova 

modalidade de assistência - Unidades de Pronto Atendimento (UPA)  - 

Portaria Ministerial nº 10/2017 e SAMU

2018 - 2021 DUE/PLAN/OBRAS/DADM Monitoramento das ações de Urgência e Emergência

102
Garantir que os municipes acidentados e reguladas pelo SAMU 192 sejam 

assistidos de acordo com a gravidade presumida.
2018 - 2021 DUE

Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por

acidente; Nº de protocolos atualizados

Manter a Cobertura do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 

192) em todo município.
DUE

Cobertura do serviço de Atendimento Móvel de

Urgência (SAMU 192).

Garantir que as internação de urgência e emergência sejam reguladas pelo 

Complexo Regulador do SAMU 192
DUE/DERAC

Proporção do número de profissionais do Complexo

Regulador capacitados por número de total de

profissionais do Complexo Regulador.

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

105

Implantar a emissão de declaração de óbitos pelo médico do SAMU,

conforme legislação vigente 2018 - 2021 DEVISA/DUE

Nº de declarações emitidas pelo SAMU;

Quantidade de declarações de óbitos entregues ao

SAMU/Ano

106 Garantir o seguimento dos protocolos dos agravos sob vigilância 2018 - 2021 DEVISA/DUE Nº de profissionais capacitados

107
Garantir o cumprimento das metas das Unidades Sentinelas de arboviroses,

Influenza e acidentes de trabalho.
2018 - 2021 DEVISA/DUE Nº de metas atingidas

108 Garantir a notificação qualificada dos acidentes de trabalho 2018 - 2021 CEREST/DUE Nº de notificações preenchidas corretamente

109 Garantir ações de Vigilância Sanitária para controle de risco nas UPAs e SAMU 2018 - 2021 VISA
Nº inpeções realizadas;     

Nº relatórios emitidos;

Objetivo Específico Período Interface Resultado

110 Garantir a qualificação da Equipe de saúde bucal das UPAS. 2018 - 2021 DUE/PLANEJAMENTO

Quantidade de capacitações realizadas no ano,

quantidade de profissionais capacitados, protocolos

odontológicos de urgência e emergência publicados.

104

Objetivo Geral: Garantir ações de Vigilância em Saúde

Objetivo Geral: Garantir ações de Saúde Bucal

DIRETRIZ 4: Aprimoramento dos serviços de Urgência e emergência

Objetivo Geral: Garantir atendimento na Urgência e Emergência

103 2018 - 2021

2018 - 2021



111 Ampliar o acesso ao atendimento odontológico  de urgência. 2018 - 2021 DUE/GABINETE

Ampliação do período de atendimento odontológico

na UPA Norte e/ ou nas demais UPAS conforme

necessidade



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

112
Realizar gestão compartilhada dos entes federativos para a efetivação das

Redes prioritárias de saúde
2018 - 2021 DRS/SMS/CMS COAP implantado

113

Garantir o acesso dos munícipes em todos os pontos de atenção, garatindo a

atenção integral, através da sensibilização dos profissionais, garantindo o

acolhimento deste usuário e inserção dos mesmos nas redes.

2018 - 2021 Todos os Departamentos
Monitoramento de acolhimento, atendimento e 

encaminhamentos implicados

114 Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial em todos os seus componentes. 2018 - 2021 Todos os Departamentos

115 Fortalecer a Rede da Pessoa com Deficiência em todos os seus componentes. 2018 - 2021 Todos os Departamentos

116 Fortalecer a Rede de Atenção a Doenças Crônicas 2018 - 2021 Todos os Departamentos

117 Fortalecer a Rede de Urgência 2018 - 2021 Todos os Departamentos

118 Fortalecer a Rede Cegonha em todos os seus componentes. 2018 - 2021 Todos os Departamentos

119
Elaborar estratégias que contribuam para a articulação dos serviços em rede

contemplando os ciclos de vida e populações vulneráveis
2018 - 2021 Todos os Departamentos Reuniões intersetorias; Fluxos estabelecidos

120
Desenhar e implantar as linhas de cuidado específicas de cada Rede de

Atenção
2018 - 2021 Todos os Departamentos Consolidação das Linhas de Cuidado

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

121
Implementar o monitoramento dos usuários notificados com tentativa de 

suicídio
2018 - 2021 DEVISA/DAB Monitoramento implantado 

122

Garantir ações de Vigilância Sanitária para controle de risco nos 

estabelecimentos hospitalares e de assistência psicossocial a dependentes 

químicos

2018 - 2021 VISA Nº inpeções realizadas;             Nº relatórios emitidos;

123
Garantir ações de Vigilância Sanitária para controle de risco nos serviços de 

assistência à saúde, inclusive relacionados à saúde bucal
2018 - 2021 VISA Nº inpeções realizadas;             Nº relatórios emitidos;

Melhorar a articulação entre os serviços; Consolidação

dos fluxos de atendimento e protocolos

DIRETRIZ 5: Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde

Objetivo Geral: Consolidar as redes temáticas do SUS 

Objetivo Geral:  Garantir ações de Vigilância em Saúde



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

124

Apoiar ações educativas nas Unidades/Serviços de Saúde e comunidade,

visando a percepção dos usuários aos processos de saúde e doença,

ampliando o conhecimento popular e o controle social.

2018 - 2021 Todos os Departamentos Número de atividades desenvolvidas

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

125

Promover a qualificação dos conselheiros de saúde por meio de educação

permanente de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente

para o Controle Social no SUS (Portaria 2761 de 2013)

2018 - 2021 CMS/SMS
100% dos conselheiros locais e municipais capacitados

sobre controle social

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

126
Realizar uma Gestão de Pessoas que estimule o desenvolvimento global dos

profissionais
2018 - 2021 Todos os Departamentos

Nº de profissionais que receberam alguma ação de

estímulo/desenvolvimento

127
Promover a Educação permanente e continuada para os trabalhadores do

SUS, visando o aprimoramento  dos serviços
2018 - 2021

Todos os 

Departamentos/CMS
Nº profissionais capacitdos

128 Fortalecer e implementar a Ead da Secretaria 2018 - 2021 PLAN/Departamentos
Cursos ofertados Ead; Quantidade de profissionais

inscritos nos cursos

129
Elaborar e produzir material educativo para as ações de educação

permanente.
2018 - 2021 Todos os Departamentos Reuniões de Integração Ensino-serviço

130
Garantir a participação dos trabalhadores e Conselheiros em eventos

científicos, conferências, congressos, seminários, encontros e outros. 
2018 - 2021

Todos os 

Departamentos/CMS
Número de atividades desenvolvidas

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

131

Implantar mesa de discussão permanente sobre os processos de trabalho,

adoecimento e valorização do trabalhador e a realização do Forum dos

Trabalhadores no SUS

2018 à 2021

SMS/PLAN/CMS/ 

DEVISA/CEREST/ Secretaria 

de Administração

Propostas implantadas

132

Propor políticas de gestão do trabalho e de educação que estimulem a

fixação dos profissionais, fortalecendo a carreira pública valorizando o

trabalho e atendendo as necessidades de saúde da população, investindo na

carreira pública para os servidores e realizando concursos públicos

Objetivo Geral: Investir na qualificação dos trabalhadores do SUS

Objetivo Geral: Garantir a valorização dos profissionais 

DIRETRIZ 6: Formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos profissionais que atuam na área da saúde 

Objetivo Geral: Fortalecer as ações voltadas para a Educação Popular/Educação em Saúde como elemento de ampliação do cuidado em saúde

Objetivo Geral: Qualificação Conselheiros Municipais de Saúde



133
Viabilizar a política de cuidado da saúde dos profissionais da rede pública de

saúde em todos os níveis de formação conforme Lei Complementar nº 346.
2018-2021 GAB/CMS Política de cuidado implantada

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

134

Discutir e implantar estratégias visando a integração ensino serviço de modo

a colaborar com a educação em saúde na formação dos profissionais de

saúde.

Todos os 

Departamentos

Reuniões trimestrais com as 

Instituições de Ensino
Nº Cursos oferecidos

135 Programar e desenvolver as ações da Integração Ensino Serviço 2018 - 2021 Todos os Departamentos
Nº alunos que utilizaram os serviços de saúde como

cenário de prática

136
Aderir aos programas/projetos educacionais e colaborar para o

desenvolvimento destes
2018 - 2021 Todos os Departamentos Reuniões de Integração Ensino-serviço

137 Implantar a Residência Médica e Multiprofissional 2018 - 2021 Todos os Departamentos Residência implantada; Nº vagas disponibilizadas

138
Implantar o projeto de lei que regulamenta a preceptoria na rede de saúde

do Município.
2018 - 2021 Todos os Departamentos Reuniões de Integração Ensino-serviço

139 Institucionaliar o COAPES de São José do Rio Preto. 2018 - 2021 PLAN Reuniões de Integração Ensino-serviço

141

Implantar a Biblioteca Virtual de Saúde da Secretaria Municipal como uma

estratégia de fortalecimento da produção técnica, científica, de ensino e de

educação em saúde.

2018 - 2021 PLAN Implantação da biblioteca

142
Manter estrutura de gestão dos estágios adequando-a às necessidades da

SMS.
2018 - 2021 PLAN Fluxo instituido 

143
Realizar parcerias com as Universidades e OSs/OSCIPs para atuarem nas

unidades de saúde do SUS
2018 - 2021 PLAN/GAB Parcerias realizadas

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

144
Apoiar a realização de estudos em parceria com as IES que contribuam para

o fortalecimento das ações em saúde
2018 - 2021 Todos os Departamentos

Divulgação das linhas de pesquisas/temas;Número de

pesquisas 

145
Promover discussões com as Instituições de Ensino e colegiados no município

para revisão e implantação de novos protocolos de assistência em saúde 
2018 - 2021

Todos os Departamentos e 

Universidades

Protocolos com colaboração da IES/Protocolos

implantados

Objetivo Geral: Implementar ações para fortalecimento da integração ensino e serviço

Objetivo Geral: Fomento a produção científica com foco nas vulnerabilidades à saúde.



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

146

Realização de monitoramento e avaliação em saúde, com ênfase na

construção coletiva, dos indicadores de saúde e propor estratégias para

atuação.

2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/GAB Instrumentos de planejamento elaborados

147
Monitorar indicadores dos instrumentos de gestão do SUS e projetos

prioritários da secretaria de saúde.
2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/GAB indicadores de monitoramento disponibilizados

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

148 Ampliar os serviços de saúde conforme necessidade do município 2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/GAB

149
Garantir o cadastro e atualização dos dados do Cartão Nacional SUS no

município
2018 - 2021 GAB/Departamentos

150
Instituir ferramentas que permitam o controle e avaliação de ressarcimento

aos cofres públicos dos procedimentos solicitados pela saúde suplementar
2018 - 2021 GAB/Departamentos

151

Garantir Estrutura Física (reforma/ampliação/construção) para melhor

funcionamento e ambiência das Unidades bem como dos seviços de suporte

da Rede de Saúde

2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/GAB
Número de reformas efetuadas nos serviços

especializados e contampladas no Plano de Reformas

152
Garantir equipamentos e mobiliários adequados para o bom funcionamento

das Unidades bem como dos  seviços de suporte da Rede de Saúde
2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/GAB

153

Garantir despesas permanentes, insumos e materiais necessários para o

funcionamento das Unidades bem como dos seviços de suporte da Rede de

Saúde

2018 - 2021

154
Garantir contratos/convênios de manutenção de equipamentos nos serviços

de saúde
2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/GAB

155 Avançar com a modernização e implantação dos sistemas de informação 2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/GAB

156 Implantar novas e modernas formas de gerir os serviços de saúde 2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/GAB

DIRETRIZ 7: Qualificação dos instrumentos de gestão, gerando ganhos de produtividade e eficiência para o SUS 

Objetivo Geral:  Indicadores e instrumentos de gestão

Objetivo Geral:  Gestão



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

157
Fortalecer a capacidade gestora da SMS por meio da qualificação do seu

corpo funcional
2018 - 2021 Todos os Departamentos Nº de profissionais que receberam qualificação

158 Subsidiar o gestor com informações para facilitar a tomada de decisão 2018 - 2021 Todos os Departamentos Implantação de rotina de informações

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

Elaborar novo organograma funcional da SMS DEPARTAMENTOS/GAB Organograma realizado

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

159 Construir hospital de médio porte no município 2018 - 2021 GAB Construção

160 Equipar hospital de médio porte no município 2018 - 2021 GAB Equipamentos adquiridos

161 Garantir Equipe de Saúde para hospital de médio porte 2018 - 2021 GAB Equipe atuante

162
Otimizar o uso de leitos existentes, organizando a assistência domiciliar e

possibilitando a internação domiciliar
2018 - 2021 GAB Readequação dos leitos

163 Identificar oportunidades de reativação de equipamentos fechados 2018 - 2021 GAB

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

164
Suprir a SMS com veículos necessários em condições de uso, garantindo a

manutenção preventiva e corretiva dos mesmos
2018 - 2021

DADM/Secretaria 

Administração

% de veículos em relação à proporção necessária; Nº

veículos em condições de uso/ Nº veículos existentes;

Nº de manutenções realizadas; Nº contratos de

manunteção/revisão preventiva

165
Realizar adequações funcionais, e de fluxos de trabalho a fim de se obter um

melhor resultado na esfera administrativa
2018 - 2021 DADM/GABINETE Nº de adequações em geral realizadas

166 Garantir calibração, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 2018 - 2021
DADM/Secretaria 

Administração

Nº de manutenções realizadas; Nº de equipamentos

tualizados/equipamentos existentes

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

167 Garantir o custeio da SMS 2018 - 2021 DADM % de unidades em funcionamento

Objetivo Geral: Atendimento terciário

Objetivo Geral: Estruturação dos Setores Administrativos da SMS

Objetivo Geral: Garantir o Custeio e Funcionamento das Unidades da SMS

Objetivo Geral: Fortalecimento da Gestão

Objetivo Geral: Reorganizar a estrutura da SMS



168

Garantir RH (preferencialmente por concurso público) para os diversos 

Departamentos da SMS conforme necessidade e/ou parametrizações 

existentes

2018 - 2021

% de profissionais do quadro de profissionais em

relação à proporção necessária; % de profissionais

administrativos em relação à proporção necessária; %

de motoristas disponibilizados em relação à

quantidade de viaturas em uso pela vigilância (média

mensal); % digitadores

169
Garantir a celebração de convênios/contratos para o desenvolvimento das

atividades da SMS
2018 - 2021 SMS / SMA Nº de convênios/contratos celebrados

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

170

Garantir estrutura adequada para usuário e familiar de munícipe cujo

tratamento seja realizado fora de São J. Rio Preto conforme legislação,

referências e fluxos existentes

2018 - 2021 DERAC/DADM/GAB Número de transportes efetivados

171
Reavaliar todos os usuários em TFD e adequar o atendimento quando

necessário
2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/DADM Nº pacientes reavaliados

172 Promover o transporte sanitário adequado no perímetro municipal 2018 - 2021 DADM Número de usuários atendidos

173
Garantir o deslocamento de usuários (passe) para realizar procedimentos de

caráter eletivo no âmbito SUS conforme protocolo municipal
2018 - 2021 DAE/DADM

Manutenção do acesso aos serviços de saúde aos

usuários

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

174
Garantir o assessoramento aos Departementos da SMS em consonância com

as diretrizes da PGM.
2018-2021 SMS/PGM Monitoramento interno

175
Garantir o recebimento, monitoriamento, encaminhamento das demandas

oriunda da PGM.
2018-2021 SMS/PGM Monitoramento interno

176
Garantir a interface e articulação com orgão do Poder judiciario e MP, de

acordo com diretrizes da PGM
2018-2021 SMS/PGM Monitoramento interno

177
Garantir o cumprimento da ordens judiciais, que envolvam insumos de saúde, 

entre outros atendimentos de competencia da SMS.
2018-2021 SMS/PGM Monitoramento interno

178
Garantir o atendimento dos usuários do SUS quanto aos requerimentos

direcionados ao DAJ
2018-2021 SMS/PGM Monitoramento interno

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

Objetivo Geral:  TI

Objetivo Geral: Garantir transporte pessoas aassistidas pela rede pública de saúde

Objetivo Geral:  Departamento de Apoio Jurídico



179
Renovar, ampliar e modernizar a infraestrutura tecnologica, visando o

desenvolvimento institucional da Secretaria Municipal de Saúde
2018 - 2021 TI/GAB/FMS/ADM

Número de equipamentos, serviços de tecnologia e

sistemas.

180
Elaborar estudos e executar projetos para implantação de novas soluções e

serviços em Tecnologia
2018 - 2021 Todos os departamentos % de implantação do projeto

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

181
Garantir contratos/convênios necessários para o funcionamento dos serviços

de saúde
2018 - 2021 DADM

182
Realizar a Gestão e Monitoramento Sistemático dos Contratos e Convênios

da SMS
2018 - 2021 DADM % de contratos que são geridos e monitorados;

183 Apurar e monitorar os custos das Unidades Próprias da SMS 2018 - 2021 DADM
% de apuração e monitoramento de custos das

Unidades Próprias;

184 Realizar a Gestão de Compras da SMS 2018 - 2021 DADM

185 Realizar uma Gestão Estratégica de Suprimentos da SMS 2018 - 2021 DADM Manter o controle dos materiais

186 Realizar uma Gestão Estratégica da Frota da SMS 2018 - 2021 DADM Redução nos custos em geral ( insumos, combustível).

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

187 Identificar articulações interinstitucionais para Captação de Recursos 2018 - 2021 PLAN/GAB Recursos obtidos

188
Aprimorar a articulação aos diversos setores da SMS para realização de 

Habilitações, Qualificações e Credenciamento de Serviços.
2018-2021 PLAN/GAB

Número de serviços

habilitados/credenciados/qualificados

189

Alimentação do sistema de convenios SICONV desde a Captação de Recursos,

inclusão de dados, medições, até a prestação de contas bem como a

articulação e atendimento de ajustes referntes a esta modalidade com a

Caixa Economica  Federal 

2018-2021 PLAN/OBRAS/FMS
Aprovação de Relatório Final com prestação de contas

dos processos

190
Realizar o acompanhamento das propostas nos diversos Sistemas (SAIPS,

FNS, SISMOB, SANI)
2018-2021 PLAN

191
Colaborar com os Departamentos da Secretaria na elaboração de Projetos,

habilitações, qualificações e credenciamento de serviços
2018 - 2021 PLAN/DEPARTAMENTOS Recursos obtidos

192
Elaborar Projeto de aumento de Teto Financeiro para

consultas/exames/procedimentos de Média e Alta Complexidade
2018 - 2021 PLAN/DAE/DERAC Aumento do Teto MAC

Objetivo Geral:  Administração

Objetivo Geral:  Gestão de Projetos

Objetivo Geral:  Ouvidoria/Disque Saúde



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

193
Estimular práticas que ampliem o acesso dos usuários ao processo de 

avaliação das ações e serviços públicos da saúde.
2018 - 2021 OUVIDORIA Nº de pesquisas realizadas

194
Qualificar o atendimento prestado pela Ouvidoria e  o fluxo das 

manifestações recebidas e informações a serem fornecidas.
2018 - 2021 OUVIDORIA Monitoramento interno

195
Elaborar relatórios indicadores garantindo a participação popular na tomada 

de decisões.
2018 - 2021 OUVIDORIA Nº de relatórios elaborados

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

196
Auditar/Monitorar os serviços de saúde próprios/contratados/conveniados

conforme cronograma
2018 - 2011 AUDITORIA

Manter os serviços de saúde de acordo com as normas

vigentes e legislações vigentes

197 Realizar processos apuratórios conforme solicitação 2018 - 2011 AUDITORIA Apurar dados referentes às solicitações

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

198
Elaborar projetos arquitetônicos conforme a demanda dos outros

departamentos
2018 - 2021 OBRAS Número de projetos realizados

199 Gerenciamento das obras de construção, ampliação, reforma e adequações 2018 - 2021 OBRAS % de execução das obras/medições

200 Implantação de nova gestão no Departamento de Manutenção 2018 - 2021 OBRAS

Gerenciamento dos custos de manutenção por

Unidade; diminuir tempo de atendimento; melhorar

resolutividade; controle de almoxarifado; implantação

de manutenção preventiva

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

201
Fortalecer e ampliar a participação da comunidade e controle social na 

gestão do SUS
2018 - 2021 CMS/SMS

Construção prédio próprio CMS, Capacitação CMS;  

Realização Conferência Municipal de Saúde a cada 2 

anos

202

Garantir a oferta de serviços de saúde de qualidade e em conformidade com

o pactuado/contratualizado, considerando as necessidades de saúde da

população 

2018 - 2021 CMS 100% das contratualizações avaliadas pelo CMS

Objetivo Geral: Auditoria

Objetivo Geral: Projetos e Obras

Objetivo Geral: Contole Social/CMS



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

203
Atender a demanda de medicamentos da REMUME em tempo oportuno na

Atenção Básica, Especializada e das UPAs.
2018 - 2021 DADM/FMS

Número de pedidos das Unidades de Saúde atendidos

integralmente.

204 Aprimorar as atividades da Assistência Farmacêutica. 2018 - 2021 DAF

Número de processos revisados e publicados;

Indicadores de acordo com as metas pactuadas para

cada atividade da Assistência Farmacêutica.

205 Integrar a Assistência Farmacêutica às ações e serviços do município. 2018 - 2021 DAB/DAE/DUE/DERAC

Produção de grupos com presença do farmacêutico;

Número de serviços contratados avaliados incluindo

critérios da Assistência Farmacêutica.

206
Aprimorar os serviços clínicos farmacêuticos na Atenção Básica e

Especializada.
2018 - 2021 DAB/DAE

Número de pacientes em seguimento

farmacoterpêutico em relação ao ano anterior.

207
Disponibilizar acesso a informação atualizada sobre medicamentos aos

profissionais de saúde da rede SUS.
2018 - 2021 DAB/DAE/DUE/DERAC

Número de pareceres publicados; Número de

atualizações da REMUME.

208
Ampliar o número de pacientes com doenças crônicas em seguimento

farmacoterapêutico nas Unidades de Saúde
2018 - 2021 DAF

Número de pacientes em seguimento

farmacoterpêutico em relação ao ano anterior.

209
Disponibilizar serviço farmacêutico com dispensação a partir da farmácia

durante todo o funcionamento da UPA.
2018 - 2021 DAF Total de UPAs com Assistência Farmacêutica Integral.

DIRETRIZ 8: Aprimoramento e garantia da assistência farmacêutica universal e integral no âmbito do SUS 

Objetivo Geral: Garantir o acesso da população aos medicamentos, promover o uso racional de medicamentos e qualificar os serviços farmacêuticos.



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

210 Implementar a equipe de comuniçação com o setor de mídia social e site 2018 - 2021 DEPARTAMENTOS/GAB Número profissionais no setor

211 Divulgar informações de interesse público sobre sobre saúde  2018 - 2021
DEPARTAMENTOS/GAB/CO

MUNICAÇÃO

Nº de publicações; Nº materiais impressos

distribuídos/elaborados; Atualizações das

informações do DEVISA no site da Prefeitura;

212 Disponibilizar dados referentes à Saúde 2018 - 2021
DEPARTAMENTOS/GAB/CO

MUNICAÇÃO
Divulgar dados periodicamente

213 Manter atualizado o Portal da transparência 2018 - 2021
DEPARTAMENTOS/GAB/CO

MUNICAÇÃO
Portal atualizado

214
Responder de forma oportuna e adequada, as demandas da ouvidoria e do

disque saúde
2018 - 2021

DEPARTAMENTOS/GAB/CO

MUNICAÇÃO/CMS
% ouvidorias respondidas no prazo programado

215 Divulgar campanhas e atividades da SMS 2018 - 2021
DEPARTAMENTOS/GAB/CO

MUNICAÇÃO
Divulgações realizadas

216 Fortalecer a participação da população nas açõesde saúde 2018 - 2021
DEPARTAMENTOS/GAB/CO

MUNICAÇÃO/CMS

Nº de publicações; Nº materiais impressos

distribuídos/elaborados; Atualizações das informações

no site da Prefeitura

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

217
Fortalecer e ampliar a participação da comunidade e controle social na 

gestão do SUS
CMS/COMUNICAÇÃO

Nº de ações de marketing institucional e controle

social realizadas

218
Avaliar a qualidade dos serviços de saúde ofertados aos usuários do SUS 

municipal
CMS Pesquisa de satisfação do usuário realizada

DIRETRIZ 9:  Aprimoramento da política nacional de comunicação em saúde

Objetivo Geral: Promover a Comunicação em Saúde

Objetivo Geral: Comunicação e Controle Social



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

219
Manter as reuniões de Sala de Situação de vigilância em saúde para definir

estratégias e organizar as ações de vigilância e assistência.  
2018 - 2021 Todos Departamentos SMS Número de reuniões realizadas/ano

220
Garantir atendimento prioritário nas unidades (demanda espontânea e

agendamento de retornos)
2018 - 2021 DAB/DUE Número de unidades com triagem para dengue

221
Garantir realização do protocolo de manejo clinico das arboviroses e demais

doenças transmitidas por vetores do Ministério da saúde vigente
2018 - 2021DAB/DUE/DAE/Hospitais e pronto atendimentos privadosNúmero de instituições ulizando o protocolo

222
Garantir a realização de exames diagnósticos das doenças transmitidas por

vetores
2018 - 2021DAB/DUE/DAE/Hospitais e pronto atendimentos privados

Percentual de casos encerrados por criterio

laboratorial

223 Garantir insumos e medicamentos para atendimento de suspeitos de dengue. 2018 - 2021 DAB/DAE/DUE/DADM/DAF Insumos e medicamentos utilizados

224
Garantir leitos de internação para suspeitos de dengue e outras arboviroses

conforme protocolos.
2018 - 2021 DERAC Número de leitos disponíveis

225

Garantir estrutura operacional para as equipes de enfrentamento aos

agravos decorrentes de fatores ambientais, particularmente os causados por

animais vetores, nocivos e pragas urbanas

2018 - 2021 DAB/DEVISA Equipes supridas e atuando

226
Qualificar as ações de campo desenvolvidas pelos agentes comunitários de

saúde e agentes de combate às endemias
2018 - 2021 DAB

Cargo de supervisores de equipe e supervisores gerais

instituídos através de dispositivo legal; Nº de

supervisores / nº de agentes

227
Aprimorar o fluxo dos dados gerados pelo trabalho dos agentes de saúde

através da informatização do registro e envio de informações
2018 - 2021 DAB/DEVISA Plano de viabilidade elaborado; Solução implementada 

228

Analisar o risco epidemiológico das arbovisores transmistidas pelo Aedes

aegypti correlacionando os níveis de infestação larvários com outros fatores

de risco ambientais, populacionais e epidemiológicos para melhor

direcionamento das ações de controle populacional

2018 - 2021 DAB/DEVISA

Nº de levantamentos realizados ao ano; Cadastros dos

pontos estratégicos e imóveis especiais revisados e

atualizados no período; Mapa georreferenciado dos

casos suspeitos/positivos de arboviroes atualizado

DIRETRIZ 10: Aprimoramento do controle das doenças endêmicas, parasitárias e zoonoses, melhorando a vigilância à saúde, especialmente ao combate do mosquito Aedes aegypti e demais 

arboviroses, raiva e leishmaniose

Objetivo Geral: Garantir Ações de Vigilância em Saúde



229 Realizar ações para controle populacional do Aedes aegypti 2018 - 2021 DAB/DEVISA

Nº de ciclos que atingiram no mínimo 80% de

cobertura de imóveis visitados para controle vetorial

da dengue; Nº de arrastões realizados; Nº de pontos

estratégicos visitados no mês/nº de pontos

estratégicos cadastrados*2;

Nº de imóveis especiais visitados no mês/nº de imóveis

especiais cadastrados; Censo de imóveis atualizado

230 Realizar ações para bloqueio das arbovisores transmitidas pelo Aedes aegypti 2018 - 2021 DAB/DEVISA

Nº de bloqueios mecânicos e/ou químicos realizados

em casos suspeitos/positivos de zika virus, febre

chikungunya e febre amarela x 100; Nº de bloqueios

mecânicos e/ou químicos realizados em casos

suspeitos/positivos de dengue x 100

231

Promover articulação intersecretarial e a mobilização social para a prevenção

e controle dos agravos decorrentes de fatores ambientais, particularmente as

zoonoses e os causados por animais vetores, nocivos e pragas urbanas

2018 - 2021

DEVISA/Secretarias: de 

Governo; Municipal de 

Planejamento Estratégico, 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação; de Meio 

Ambiente e Urbanismo; de 

Serviços Gerais; de Obras; 

de Assistência Social; de 

Educação; de Comunicação 

Social

Comitê instituído e atuando

232

Atender ouvidorias/reclamações relacionadas aos fatores ambientais

geradores de risco à saúde pública, particularmente os relacionados a

zoonoses, vetores, animais nocivos ou pragas urbanas, tais como: Aedes sp,

Lutzomia sp, Triatoma sp, escorpiões, aranhas, carrapatos, Culex sp, ratos,

caramujos, baratas, pombos, dentre outros

2018 - 2021 DAB/DEVISA
Nº de ouvidorias atendidas / nº de ouvidorias

recebidas x 100



233

mitigar ou eliminar o risco à saúde pública decorrentes da proliferação de

animais vetores, nocivos ou pragas urbanas em imóveis onde há a

acumulação de objetos, resíduos ou animais

2018 - 2021

DAB/DEVISA/DAE/Dep. Bem 

estar animal/DAJ/

Secretarias:  de Meio 

Ambiente e Urbanismo; de 

Serviços Gerais; de 

Assistência Social

Departamento do bem estar animal instituído e

atuando; Política municipal de atenção às pessoas em

situação de acumulação de objetos, resíduos e animais

instituída através de dispositivo legal; Manter

atualizada lista de imóveis de acumuladores; Nº de

imóveis de acumuladores que receberam ação de

manejo ambiental; Proporção do nº de pessoas em

situação de acumulação encaminhadas para

acompanhamento psicossocial

234

Mitigar ou eliminar o risco à saúde pública decorrentes da proliferação de

animais vetores, nocivos ou pragas urbanas em imóveis não habitados em

situação de abandono

2018 - 2021

DAB/DEVISA/DAJ/Secretaria

s: de Meio Ambiente e 

Urbanismo;  de Serviços 

Gerais

Manter atualizada lista de imóveis abandonados; Nº

de imóveis abandonados que receberam ação de

manejo ambiental/nº de imóveis abandonados

cadastrados x 100

235
Realizar ações para controle populacional do Lutzomia longipalpis, Tityus

serrulatus e roedores
2018 - 2021

DEVISA/DAB/DUE/ 

Secretarias: de Meio 

Ambiente e Urbanismo; de 

Serviços Gerais

Planos municipais elaborados 

236
Executar ações de vigilância e prevenção das principais zoonoses,

particularmente a raiva, leptospirose e febre amarela.
2018 - 2021 DEVISA

Proporção de animais vacinados; Nº de amostras

enviadas para diagnóstico de raiva; Nº de amostras

enviadas para diagnóstico de leptospirose; Nº de

amostras enviadas para diagnóstico de febre amarela

237 Executar ações de vigilância e prevenção da leishmaniose visceral canina 2018 - 2021 DAB/DEVISA

Diagnóstico ambiental atualizado; Equipe composta e

atuante; Nº de inquéritos sorológicos amostrais

realizados; Nº de investigação de foco realizados; Nº

de exames de teste rápido realizados; Mapa atualizado

238 Garantir estrutura operacional para o Centro de Controle de Zoonoses 2018 - 2021 DEVISA CCZ suprido e atuando

239

Garantir estrutura operacional para as equipes de enfrentamento aos

agravos decorrentes de fatores ambientais, particularmente os causados por

animais vetores, nocivos e pragas urbanas

2018 - 2021 DAB/DEVISA Equipes supridas e atuando



240
Qualificar as ações de campo desenvolvidas pelos agentes comunitários de

saúde e agentes de combate às endemias
2018 - 2021 DAB

Cargos de supervisores de equipes e supervisores

gerais instituídos através de dispositivo legal; Nº de

supervisores / nº de agentes

241
Garantir equipamento e módulo dentro do sistema de informação próprio

aprimorando o fluxo dos dados gerados pelo trabalho dos agentes de saúde
2018 - 2021 DAB/DEVISA Solução implementada 

242

Analisar o risco epidemiológico das arbovisores transmistidas pelo Aedes

aegypti correlacionando os níveis de infestação larvários com outros fatores

de risco ambientais, populacionais e epidemiológicos para melhor

direcionamento das ações de controle populacional

2018 - 2021 DAB/DEVISA

Nº de levantamentos realizados ao ano; Cadastros dos

pontos estratégicos e imóveis especiais revisados e

atualizados no período; Mapa georreferenciado dos

casos suspeitos/positivos de arboviroes atualizado 

243 Garantir a realização de ações para controle populacional do Aedes aegypti 2018 - 2021 DAB/DEVISA Ações executadas

244
Garantir a realização das ações para bloqueio das arboviroses transmitidas

pelo Aedes aegypti em tempo oportuno
2018 - 2021 DAB/DEVISA Ações executadas

245

Promover articulação intersecretarial e mobilização social para a prevenção e

controle dos agravos decorrentes de fatores ambientais, particularmente as

zoonoses e os causados por animais vetores, nocivos e pragas urbanas

2018 - 2021

DEVISA/Secretarias: de 

Governo; de Planejamento 

Estratégico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação; de 

Meio Ambiente e 

Urbanismo; de Serviços 

Gerais;  de Obras; de 

Assistência Social; de 

Educação; de Comunicação 

Social

Comitê instituído e atuando

246

Atender ouvidorias/reclamações relacionadas aos fatores ambientais

geradores de risco à saúde pública, particularmente os relacionados a

zoonoses, vetores, animais nocivos ou pragas urbanas

2018 - 2021 DAB - DEVISA
Nº de ouvidorias atendidas / nº de ouvidorias

recebidas x 100

247

mitigar ou eliminar o risco à saúde pública decorrentes da proliferação de

animais vetores, nocivos ou pragas urbanas em imóveis onde há a

acumulação de objetos, resíduos ou animais 

2018 - 2021

DAB/DEVISA/DAE/Dep. Bem 

estar animal/DAJ

Secretarias:  de Meio 

Ambiente e Urbanismo; de 

Serviços Gerais; de 

Assistência Social

Nº de ações de manejo ambiental em imóveis de

pessoas em situação de acumulação



248

Mitigar ou eliminar o risco à saúde pública decorrentes da proliferação de

animais vetores, nocivos ou pragas urbanas em imóveis não habitados em

situação de abandono

2018 - 2021

DAB/DEVISA/DAJ/

Secretarias: de Meio 

Ambiente e Urbanismo; de 

Serviços Gerais

Nº de imóveis abandonados que receberam ação de

manejo ambiental/nº de imóveis abandonados

cadastrados x 100

249

Mitigar ou eliminar o risco à saúde pública decorrentes da proliferação de

animais vetores, nocivos ou pragas urbanas em áreas identificadas como de

risco sanitário iminente

2018 - 2021

DAB/DEVISA/Secretarias:

de Meio Ambiente e 

Urbanismo; de Serviços 

Gerais

Nº de áreas que receberam ação de manejo ambiental

no período

250
Instituir plano de controle populacional do Lutzomia longipalpis, Tityus

serrulatus e roedores
2018 - 2021

DEVISA/DAB/DUE

Secretarias: de Meio 

Ambiente e Urbanismo; de 

Serviços Gerais

Planos municipais elaborados 

251
Executar ações de vigilância e prevenção das principais zoonoses,

principalmente a raiva, leptospirose e febre amarela
2018 - 2021 DEVISA Ações executadas

252
Garantir as ações de vigilância e prevenção da leishmaniose visceral canina,

principalmente através do controle populacional animal em áreas críticas.
2018 - 2021 DAB/DEVISA Ações executadas

253 Garantir estrutura operacional para o Centro de Controle de Zoonoses 2018 - 2021 DEVISA CCZ suprido e atuando

254
Garantir estrutura operacional para digitação em tempo oportuno das fichas

de notificação dos agravos  e sistemas relacionados à Vigilância em Saúde
2018 - 2021 GIVS Fichas inseridas no sistema em tempo oportuno

Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

256
Criar políticas públicas que garantam a defesa e cumprimento dos direitos

dos animais.
2018 - 2021

Secretarias: 

Saúde/SMAssistência
Políticas Públicas

257
Implantar o Programa de Redução Gradativa do número de veículos de

tração animal. 
2018 - 2021

Secretarias: Saúde/ 

Educação/ Trabalho e 

Emprego/ Assistência/ 

Desenvolvimento 

Econômico/ Meio Ambiente.

Criação e funcionamento do Programa

258 Implementar Programa de Bem Estar Animal 2018 - 2021

Secretarias: Saúde/Meio 

Ambiente/Educação/Comun

icação/Cultura

Criação e funcionamento do Programa

Objetivo Geral: Diminuir a incidência das zoonoses através de políticas de bem estar animal



259 Garantir estrutura operacional do Bem Estar Animal 2018 - 2021

Diretoria de Bem Estar 

Animal / Obras / 

Planejamento

Bem Estar Animal suprido e atuando



Nº Objetivo Específico Período Interface Resultado

260 Priorizar programas e projetos de acordo com critérios epidemiológicos 2018 - 2021 DEVISA
Número de projetos implantados e propostos com 

critério epidemiológico.   

261

Qualificar equipes da Atenção Básica, Urgência e Emergência e Atenção

especializada, incentivar e ampliar as notificações de agravos relacionados ao

trabalho.     

2018 - 2021 DEVISA/DUE/DAB/DAE Nº de equipes capacitadas a cada ano.                               

262

Obter a melhoria da qualidade e resolutividade das intervenções através de

suporte técnico e capacitação de técnicos de Vigilância em Saúde do

Trabalhador dos serviços de VISA regional e técnicos do CEREST

2018 - 2021 DEVISA
Percentual de número de técnicos capacitados/ 

número de técnicos a serem capacitados no ano X 100.

263
Garantir o encaminhamento adequado do trabalhador nas redes de atenção

a saúde
2018 - 2021

DEVISA/DAB/DUE/DAE/ 

DERAC/Hospitais e rede de 

atendimento 

Número de serviços de saúde atendendo ao 

trabalhador de forma articulada entre os serviços. 

264
Garantir assinaturas de revistas técnicas e aquisição de livros de apoio para

formação técnica.
2018 - 2021 DEVISA/CEREST. Número de periódicos e livros adquiridos 

265
Articular a criação de rede de atenção aos trabalhadores expostos a

agrotóxicos, produtos químicos  e afins
2018 - 2021 CEREST/DERAC/DAB/DAE Rede de atenção implantada

266
Manter o programa de vigilância a acidentes de trabalho graves ocorridos no

trânsito
2018 - 2021 CEREST Número de visitas/ Número de acidentes notificados .

267 Realizar Simpósio anual referente a ações em saúde do trabalhador 2018 - 2021 CEREST Eventos realizados.

268

Manter o programa Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT- online),

disponibilizando a todos os municípios da região, da rede de atenção Básica à

hospitalar 

2018 - 2021 CEREST
Número de municípios capacitados e com implantação 

do VISAT.

269
Fortalecer o papel da Vigilância em Saúde do Trabalhador através de ações

intersetoriais
2018 - 2021

CEREST/MP/ Outras 

Secretarias do Município e 

Órgãos das esferas 

Municipal, Estadual e 

Federal

Nº de inspeções sanitárias realizadas em conjunto com 

demais órgãos;

DIRETRIZ 11: Ampliação e garantia de funcionamento de pelo menos um Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) por região de saúde 

Objetivo Geral:  Garantir ações de Vigilância em Saúde 


