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1 APRESENTAÇÃO

Plano Plurianual é um instrumento de planejamento da ação do governo
que explicita o modo como este enxerga e procura construir o desenvolvimento
do Município previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado
pelo Decreto 2829, de 29 de Outubro de 1998 portando trata-se de uma
obrigação constitucional que o Município tem que cumprir no primeiro ano de
governo, com validade até o primeiro ano do próximo governo (princípio de
continuidade).
Constitui uma peça básica do ciclo de gestão servindo de base para a
elaboração das Programações Anuais de Saúde o que possibilita a avaliação e
monitoramento

anual

proporcionando

a

flexibilidade

necessária

ao

enfrentamento de novos problemas e demandas.

5

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

6

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Diretriz 1 – Garantia do acesso da população a 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.
Objetivo 1.1 – Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à Atenção Básica.
PROGRAMAÇÃO
METAS

RECURSOS

AÇÕES
2018

Aumentar a cobertura populacional
estimada pelas equipes de Atenção
Básica;

Implantar 02 ESF no município

Redução de internações por causas
sensíveis a Atenção Básica;

Desenvolver ações de prevenção nas ESFs

Manter em 75% a cobertura de
acompanhamento das
condicionalidades de Saúde do
Programa Bolsa Família (PBF);

Ações em parceria com a Ação Social

Aumentar a cobertura populacional
estimada pelas equipes de Saúde
Bucal;

Implantar 2
município

2019

2020

x

ESF

com saúde

bucal

2021

FINANCEIROS

x

Investimento

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

x

Investimento

no
x
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PROGRAMAÇÃO
METAS
Aumentar a média de ação coletiva
de escovação dental supervisionada;

Dar condições aos
alcance da meta

Reduzir o procedimento de exodontia
em relação aos procedimentos
preventivos e curativos;

Desenvolver ações de prevenção

profissionais

para

FINANCEIROS

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

o

Rever o protocolo e verificar a
possibilidade de ampliar os tipos de
exames disponibilizados na atenção
básica via agendamento eletrônico
para todas as especialidades;
Pleitear a construção de 2 estratégias Uma ESF no Bairro Aeroporto
de saúde da família
Uma ESF no Bairro Guanandy
Reformar e adequar estrutura física
das ESFs de acordo com as normas
da VISA (reforma/ampliação)
conforme a necessidade dos
serviços;

RECURSOS

AÇÕES

Investimento

x
x

Investimento

x

Investimento

Buscar apoio com emendas e ou sistema de
qualificação das ESF
x

x

x
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PROGRAMAÇÃO
METAS

RECURSOS

AÇÕES

Ampliar o atendimento na área de
saúde mental, mantendo no mínimo
01 psicólogo por NASF e reformular a
política de saúde mental com
qualificação dos profissionais
envolvidos
Aderir e recontratualizar 100% das
equipes possíveis ao PMAQ-AB
Estender o horário de atendimento
nas ESFs, cumprindo meta da
PMAQ;

Buscar parceria com a atenção básica e o
CAPS

Disponibilizar número de veículos
suficientes para desenvolver o
processo de trabalho nas ESFs

Buscar recurso de emendas parlamentares

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

Seguindo portaria de adesão
Nas ESFs que aderiram o Programa de
Melhoria e Acesso de Qualidade na Atenção
Básica

FINANCEIROS

Atenção Básica

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

Fortalecimento da atenção básica
com maior resolutividade da rede

x

x

x

x

Atenção Básica

Estabelecer o fluxo de referência e
contrarreferência, em todos os níveis
de atenção a saúde no município,
proporcionando troca de informações

x

x

x

x

Atenção Básica
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PROGRAMAÇÃO
METAS

RECURSOS

AÇÕES

FINANCEIROS

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

eficientes;
Garantir a disponibilização da
visualização dos quadros de
fluxograma de atendimento nas
Estratégias de Saúde da Família,
assim como os horários dos
profissionais

Material exposto para visualização

Implementar na Rede Municipal de
Saúde, protocolo de prevenção ao
pé-diabético nas Equipes de Saúde
da Família

Desenvolver o processo de trabalho nas ESFs

Priorizar a atenção básica à saúde,
mantendo a Equipe de Saúde da
Família sempre completa,
observando a substituição dos
profissionais quando necessário

Manutenção de profisssionais

Ampliar o atendimento das pessoas
com necessidade de reabilitação
motora, idosos, pacientes crônicos
mais simples ou em situação póscirúrgica, antibioticoterapia

Desenvolver o processo de trabalho do SAD
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PROGRAMAÇÃO
METAS

RECURSOS

AÇÕES

FINANCEIROS

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

oferecendo assistência
multiprofissional a domicílio e junto
das famílias, “Programa Melhor em
Casa”;
Garantir o Prontuário único e
eletrônico, facilitando assim, para a
equipe multiprofissional avaliar os
agravos de saúde do usuário
Informar a população os serviços
oferecidos de atenção a saúde do
homem pela Rede
Estruturar o NASF e implantar mais
unidades, equiparando a cobertura
Nasf á ESFs, seguindo portaria de
habilitação
Executar as ações do Programa na
Escola nos escolares do municípioescolas municipais e estaduais que
aderiram ao programa

Dar condições as ESFs para o preenchimento
do prontuário eletronico

Divulgar a atenção a saúde do homem

Seguir portarias
x

Dar condições para que as ações do PSE
sejam realizadas

Implementar as ações do programa
Desenvolver ações de prevenção e promoção
de controle da hipertensão e diabetes de saúde

Atenção Básica

x

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica
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PROGRAMAÇÃO
METAS
Reativar no Sistema de Saúde local a
prevenção da violência e a promoção
da saúde e cultura da paz
Garantir 01 nutricionista para cada
Nasf a fim de implantar programa de
orientação para alimentação
saudável
Realizar um trabalho educativo sobre
cuidados com a saúde e orientações
em geral para os moradores dos
assentamentos do município
Promover a sensibilização e o
fortalecimento por meio de ações de
capacitação sobre as práticas
integrativas e complementares pelos
profissionais de saúde inseridos no
serviço de Atenção Primária à Saúde
Promover e implementar a parceria
da Gerência Municipal de Saúde com
outras gerências municipais,
enfatizando o processo de educação
permanente, através de seminários,
envolvendo a coletividade e

RECURSOS

AÇÕES
Desenvolver ações de prevenção

FINANCEIROS

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

Desenvolver o processo de trabalho do NASF

Desenvolver ações de prevenção

Desenvolver o processo de trabalho do NASF

Pratica de intersetorialidade
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PROGRAMAÇÃO
METAS

RECURSOS

AÇÕES

FINANCEIROS

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

Realizar as notificações

x

x

x

x

Atenção Básica

Seguindo portaria de implantação do
Programa
das academias da
saúde,
equiparando com o número de NASF

x

Garantir a política de saúde com a
AGEPEN
Readequar a unidade do sistema
prisional fechado

Desenvolver o processo de trabalho

x

Buscar parceria com a Agepen

x

Construir academias da terceira
idade

Buscar recurso de demanda de emendas
parlamentares

x

estimulando a corresponsabilidade
do usuário
Estruturar e implementar as redes de
atenção á saúde
Ações de prevenção e promoção à
saúde, relacionadas à alimentação e
qualidade de vida, junto a Atenção
Básica
Notificação compulsória de casos de
Violência
Construir novos polos de academia
da saúde e finalizar as edificações
em andamento visando o incentivo a
prática de atividades saudáveis

Desenvolver o processo de trabalho em rede
Desenvolver ações de prevenção e promoção

Finalizar e estruturar os polos do Academia do Bairro Nova Aquidauana

x

Investimento

x

x

x

x

Atenção Básica
Atenção Básica

x

x

x

Investimento
Investimento
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PROGRAMAÇÃO
METAS

RECURSOS

AÇÕES
2018

programa de academia da saúde;

Academia do Bairro São Pedro

Equiparar os polos de academias da
saúde com a portaria de acordo com
o número de NASFs.
Implantar classificação de risco nas
ESFs.
Estimular a implementação de duas
práticas
integrativas
e
complementares na Rede Municipal
de
Saúde:
Auriculoterapia
e
Acupuntura.

Seguir portaria

Seguir protocolo do Ministério da Saúde

2019

2020

2021

FINANCEIROS

x
x

Atenção Básica

x

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

Desenvolver o processo de trabalho com o
NASF

Objetivo 1.2 – Garantir acesso da população a 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.
Aumentar o numero de
procedimentos ambulatoriais de
media complexidade selecionados
para população residente

Desenvolver o processo de trabalho com o
CEM

Aumentar o numero de internações
clinico-cirúrgicas de media
complexidade para a população
residente

Desenvolver o processo de trabalho com os
hospitais

x

x

x

x

MAC

x

x

x

x

MAC
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PROGRAMAÇÃO
METAS

RECURSOS

AÇÕES
2018

Implantar o Centro Especializado em
Reabilitação (CER);

Buscar adesão no SISMOB

Implementar as ações no Centro de
Testagem e Aconselhamento/SAE –
Serviço de Assistência Especializada

Desenvolver o processo de trabalho com o
SAE

x

Reestruturar o serviço de prótese
dentária no CEO
Organizar a assistência à saúde
adequando a oferta de serviços de
acordo com a demanda utilizando
critérios populacionais
epidemiológicos, especialmente a
rede de atenção especializada;
Garantir a assistência odontológica
especializada com ampliação de
serviços
Reformar e equipar o Laboratório
Municipal;
Aderir e recontratualizar o CEO na
PMAQ;
Garantir reparos e manutenção da
estrutura física do CEO, CEM
Garantir reparos e manutenção
constante
de
equipamentos,
aparelhos e itens pertinentes ao

Realização de prótese dentaria

x

2019

2020

2021

Investimento

x
x

x

FINANCEIROS

x

MAC
MAC

Desenvolver o processo de trabalho com as
redes de atenção á saúde

Número de atendimentos especializados

x

x

x

x

MAC

x

x

x

x

MAC

Buscar recurso de emendas parlamentares

MAC

x

Seguindo portaria de adesão

x

Buscar recurso com o Estado

x

x

x

x

MAC

x

x

x

x

MAC

Buscar recurso proprio

MAC
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PROGRAMAÇÃO
METAS
CEO, CEM
Garantir materiais
permanente do CEO

RECURSOS

AÇÕES

de

consumo Buscar recurso proprio

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

FINANCEIROS

MAC

Diretriz 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências e Emergências e Alta Complexidade
Objetivo 2.1 – Implementação da Rede de Atenção às Urgências.
RECURSOS
FINANCEIROS

PROGRAMAÇÃO
METAS
Ampliar unidades de Saúde com
serviço de notificação continua da
violência domestica sexual e outras
violências;
Organizar o serviço de transporte
social e ambulância de acordo com
Distritos, territórios e necessidade da
população;
Ampliar o número de leitos de
internação e de terapia intensiva,
adequando a oferta de acordo com a
demanda;

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

Atenção Básica

x

x

x

x

Atenção Básica

Desenvolver o processo de trabalho em saúde

Desenvolver o processo de trabalho em saúde

Desenvolver o processo de trabalho em saúde
x

MAC
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RECURSOS
FINANCEIROS

PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

Implantar atendimento odontológico
de urgência e emergência 24 hs

Buscar parceria a nível hospitalar

x

MAC

Implantar atendimento odontológico
hospitalar

Buscar parceria a nível hospitalar

x

MAC

Capacitação especifica para
profissionais que estão inseridos nos
serviços de urgência e emergência;

Realizar educação permanente

Reativar o núcleo de educação
permanente do SAMU;

Realizar capacitações

Garantir acolhimento humanizado
aos usuários que acessem o sistema
de saúde através da Unidade de
Pronto Socorro, cujas demandas
sejam pertinentes às unidades
primárias de saúde, garantindo que
os mesmos sejam encaminhados de
forma resolutiva;

Desenvolver o processo de trabalho com
resolutividade

Reforma e ampliação do Pronto Buscar recurso de emendas parlamentares
Socorro, buscando a adequação de
ambiência,

x

x

x

x

MAC

x

x

x

x

MAC

x

x

x

x

MAC

x

Investimento

17

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
RECURSOS
FINANCEIROS

PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

Estruturar o atendimento na UPA e
padronização dos serviços;

Desenvolver o processo de trabalho

x

MAC

Pleitear junto ao MS a aquisição de
nova viatura para o SAMU;

Buscar apoio com parlamentares

x

Investimento

Garantir a manutenção preventiva e
corretiva permanente do SAMU

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

MAC

Implementar a rede de urgência e
emergência;
Aumentar estrutura física e
capacidade do setor de hemodiálise;
Aumentar a estrutura física da
maternidade.
Manter os convênios com os
Hospitais Filantrópicos;
Disponibilizar o serviço de
atendimento móvel de urgência –
samu com cobertura compatível a
rede de saúde,

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

MAC

Descentralizar a sede do SAMU

Buscar apoio com a saúde
municipal

Buscar parceria com emendas parlamentares

x

Investimento

Buscar parceria com emendas parlamentares

x

Investimento

Parceria da SMS e Hospitais

x

x

x

x

MAC

x

x

x

x

MAC

Desenvolver o processo de trabalho

e prefeitura

x

Investimento
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RECURSOS
FINANCEIROS

PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

Reformar a estrutura física da UTI

Buscar recurso de emendas parlamentares

Aquisição de mobiliários para o setor
de internação do setor do Hospital Dr
Estácio Muniz

Buscar recurso de emendas parlamentares

Adequação da área de descanso da
equipe de enfermagem

Buscar recurso de emendas parlamentares

Reforma do setor de copa do
Hospital Dr Estacio Muniz

Buscar recurso de emendas parlamentares

2019

2020

2021
Investimento

x
x

x

x

x

Investimento

Investimento

x

Investimento

x

Objetivo 2.2 – Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação nas redes de atenção à saúde do SUS.
Regular 100% exames e consultas / Parceria município e estado
contratados pela rede SUS através
de adequação da central de
regulação
com
gestão
e
operacionalização bipartite (município
e estado);

x

x

x

x

MAC

Organizar a oferta de ações e Desenvolver o processo de trabalho da
serviços de saúde e o fluxo dos regulação com efetividade
usuários, visando o acesso da
população
assegurando
seus

x

x

x

x

MAC
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RECURSOS
FINANCEIROS

PROGRAMAÇÃO
METAS
direitos,
conforme
necessidades;

AÇÕES
2018

2019

x

x

2020

2021

suas

Aperfeiçoar os recursos disponíveis, Desenvolver o processo de trabalho da
garantindo o acesso da população à regulação com efetividade
melhor alternativa assistencial;
Adequar á estrutura física da Central Buscar parceria ou apoio financeiro
de Agendamento de Consultas,
Exames e Autorizações, conforme a
necessidade dos funcionários que
realizam os atendimentos dentro da
CMRV
Desenvolver ações visando qualificar Buscar parceria para educação permanente
o Complexo Regulador. Garantir a
educação
permanente
dos
profissionais,
através
de
capacitações e participação em
eventos relacionados.
Implantar protocolos de regulação Desenvolver o processo de trabalho em saúde
com Elaboração feita pelos técnicos no setor de regulação

x

x

Investimento

x

x

x

MAC

x

x

x

MAC

MAC
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RECURSOS
FINANCEIROS

PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

da Central Regulação
participação
das
coordenações;

2019

2020

2021

com a
demais

Implantar o sistema de cal center + Buscar apoio financeiro
PABX Digital + E1 redundante com
Gravação de Áudio;
Participar das discussões dos Participação efetiva
processos regulatórios, em conjunto
com os Gestores das Centrais da
Microrregião,
Coordenação
de
Regulação e Macrorregião;
Monitorar o funcionamento do Processo de trabalho em Regulação de vagas
sistema de informação na Central de
Regulação;
Ser
campo
observatório
da Processo de trabalho em Regulação de vagas
capacidade instalada de ambulatórios
especializados da rede municipal de
saúde e sua utilização, com base na
PPI
e
outros
instrumentos
regulatórios de organização da rede,

Investimento

x

x

x

x

x

MAC

x

x

x

x

MAC

x

x

x

x

MAC
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RECURSOS
FINANCEIROS

PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

identificando a necessidade de
ampliação ou adequação da oferta;
Aprimorar as ações de controle Dar resolutividade as ações
desenvolvidas pela Central de
Regulação sobre os prestadores;
Identificar fatores facilitadores ou de Desenvolver processo de trabalho
entrave ao processo de regulação no
âmbito regional;
Adequar á formação de equipe de Buscar contratação efetiva
recursos humanos para atuar na
Central de Regulação;
Gerenciar os processos de trabalho Desenvolver processo de trabalho
inerentes a Central de Regulação
Ambulatorial;
Participar
dos
Grupos
de Desenvolver processo de trabalho
Trabalhos/Câmaras
Técnicas
instituídos pela Secretaria Estadual
de Saúde

MAC

x

x

x

x

x

MAC

x

MAC

x

MAC

x

x

x

x

MAC
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Diretriz 3 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da Rede Cegonha, com ênfase nas áreas
e populações de maior vulnerabilidade.
Objetivo 3.1 – Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de
útero.
PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

Ampliar a razão de exames
citopatológicos do colo do útero em
mulheres de 25 a 64 anos;

Número de exames citopatológicos

Adquirir um aparelho de mamografia
digital;

Buscar através de emendas parlamentares

Ofertar exames de mamografia de
rastreamento em mulheres de 50 a
69 anos;

Número de exames de mamografias

x

x

x

x

Atenção
Básica/ MAC

Implementar as ações de prevenção
ao câncer de mama e do colo do
útero

Número de ações de prevenção em saúde da
mulher

x

x

x

x

Atenção
Básica

Atenção
Básica

Investimento

x

23

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

RECURSOS
FINANCEIROS

Objetivo 3.2 – Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.
Garantir o atendimento, orientação e
prevenção no processo de
crescimento até aos 5 anos das
crianças

x

Implantar o Protocolo de Saúde da
Mulher atualizado na Atenção Básica; Desenvolver o processo de trabalho

x

Atenção
Básica

Implantar a classificação de risco na
maternidade;

Desenvolver o processo de trabalho

x

MAC

Aquisição de equipamentos e
mobiliários para a maternidade;

Buscar através de emendas parlamentares

x

Investimento

Adequar a ambiência da maternidade
conforme portaria do MS;

Buscar parceria
parlamentares

x

Investimento

Reduzir a mortalidade infantil dos
nascidos vivos;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atenção
Básica

Garantir o número zero de óbitos
maternos;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atenção
Básica

Ampliar o percentual de parto normal;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atenção
Básica

através

de

emendas

x

x

x

Atenção
Básica

Desenvolver o processo de trabalho
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

RECURSOS
FINANCEIROS

Aumentar a proporção de nascidos
vivos de mães com no mínimo sete
consultas de pré-natal;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atenção
Básica

Alcançar 100% de investigação de
óbitos infantis e fetais;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atenção
Básica

Alcançar 100% de investigação de
óbitos maternos;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atenção
Básica

Alcançar 100 % de investigação de
óbitos de mulheres em idade fértil;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atenção
Básica

Reduzir a incidência de Sífilis
Congênita;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atenção
Básica

Estruturar a Rede de Atenção à
Saúde da Criança e do Adolescente

Buscar parceria com o CMDCA

x

Implantar Banco de Leite Municipal

Buscar parceria com emendas parlamentares

Atenção
Básica
x

Investimento
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Diretriz 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas.
Objetivo 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.
PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

Pleitear a construção do CAPS II;

Buscar condições
parlamentares

através

de

Matriciamento das ações em saúde
mental;

Desenvolver o processo de trabalho

emendas

2020

2021

Investimento

x
x

Implantar o serviço de emergência Desenvolver o processo de trabalho
psiquiátrica e psicológica da Saúde
Mental;
Capacitação permanente das
equipes da saúde mental;

2019

RECURSOS
FINANCEIROS

x

x

x

Atenção
Básica/ MAC

x

x

Atenção
Básica

x

x

Atenção
Básica

Número de capacitações em saúde mental

x

Adequação estrutural da sede do
CAPS II;
Implantação de leitos de retaguarda
de saúde mental em hospital geral

Buscar recurso

x

Investimento

Buscar recurso em portarias

x

MAC

Reestruturar a rede de saúde mental

Desenvolver o processo de trabalho

x

Atenção
Básica

26

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

Implantação do CAPS AD.

2019

2020

2021

x

Buscar parceria com emendas parlamentares

RECURSOS
FINANCEIROS
Investimento

Diretriz 5 – Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao
envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção.
Objetivo 5.1 – Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das
redes de atenção.
PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

Estruturar a Rede de Atenção à
Saúde do Idoso: Elaborar e implantar
01 protocolo de organização da Rede
e definir prioridade no atendimento;

Desenvolver o processo de trabalho

x

2019

2020

2021

RECURSOS
FINANCEIROS

Atenção
Básica
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES

Garantir o atendimento continuado da Desenvolver o processo de trabalho
pessoa idosa priorizando o
agendamento para os demais níveis
de atenção e sua reabilitação;
Reduzir a taxa de mortalidade
Desenvolver
o
processo
de
prematura em < 70 anos por
preconizando a prevenção
Doenças Crônicas Não
Transmissíveis – DCNTS (doenças
do aparelho circulatório, câncer,
diabetes e doenças respiratórias
crônicas);
Realizar ações de atividade física/
prática corporal destinadas aos
idosos do município;

Número de ações realizadas

Capacitar os profissionais de saúde
para educação permanente em
saúde para idosos
Promover ação de doença
cardiovascular nas estratégias da
saúde da família, enfatizando o
controle do tabagismo, da obesidade,
do sedentarismo, consumo de sal e
de bebidas alcóolicas e o estímulo a
uma alimentação saudável, para

Número de capacitações realizadas

RECURSOS
FINANCEIROS

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

Atenção
Básica

x

x

x

x

Atenção
Básica

x

x

x

x

Atenção
Básica

x

x

x

x

Atenção
Básica

x

x

x

x

Atenção
Básica

trabalho

Número de ações realizadas
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PROGRAMAÇÃO
METAS
melhoria da qualidade de vida e
diminuição da morbimortalidade por
doenças cardiovasculares;
Garantir o programa municipal
tabagismo com equipe das ESFs:
médico,dentista, enfermeiros e
agente comunitário de saúde;
Promover ação de prevenção das
doenças respiratórias e orientações
de hábitos de higiene e atitudes que
previnem as doenças respiratórias;
Aprimorar e implementar as
academias de saúde no município;

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

Atenção
Básica

x

x

x

x

Atenção
Básica

Desenvolver o processo de trabalho

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atenção
Básica/
Investimento

x

x

x

x

Atenção
Básica/
Investimento

Desenvolver o processo de trabalho

Desenvolver o processo de trabalho
Ofertar hidroginástica aos idosos;

RECURSOS
FINANCEIROS
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Diretriz 6 – Implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, com
observância às práticas de saúde e às medicinas tradicionais, com controle social, e garantia do respeito às especificidades
culturais.
Objetivo 6.1 – Articular o SUS com o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, com observância às práticas de saúde e às medicinas
tradicionais, com controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais.
PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

Fortalecer a saúde indígena;

Desenvolver o processo de trabalho

Buscar parceria para atividades de
educação em saúde com os
programas da atenção básica;

Desenvolver o processo de trabalho

Implantar academia da saúde na
área indígena;

Buscar recursos
parlamentares

através

de

Melhorar acesso aos serviços
Número de acesso atendidos
especializados.
Melhorar a logística de transporte aos Desenvolver o processo de trabalho
pacientes
indígenas
para
o
tratamento no serviço de hemodiálise
Garantir as informações com relação Desenvolver o processo de trabalho
as atividades e procedimentos
realizados
pela
equipe
multidisciplinar

2019

2020

2021

SESAI

x
x
emendas

RECURSOS
FINANCEIROS

x

x

x

SESAI
SESAI/
Investimento

x
x

x

x

x

SESAI/ MAC

x

x

x

x

SESAI

x

x

x

x

SESAI
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES

RECURSOS
FINANCEIROS

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

SESAI

x

x

x

x

SESAI

x

x

x

x

SESAI

Garantir á equipe multidisciplinar Desenvolver o processo de trabalho
indígena acesso e possibilidade para
executar o processo de trabalho da
atenção básica nas unidades de
saúde.
Garantir á gestante indígena acesso Número de exames realizados
aos
exames
complementares
necessários
Fortalecer o controle social nas Número de gestor local implantado
unidades de saúde indígena.

Diretriz 7 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.
Objetivo 7.1 – Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde.
PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES

Disponibilizar vacina contra HPV pelo Desenvolver o processo de trabalho
SUS cedida pelo Estado, conforme

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

preconizado pelo MS;
Alcançar 100% de registros de óbitos
alimentados no SIM até 60 dias do
final do mês de ocorrência;

Desenvolver o processo de trabalho

Alimentar 100% de registros de
nascidos vivos no Sinasc até 60 dias
do final do mês de ocorrência;

Desenvolver o processo de trabalho

Otimizar ações para alcançar
cobertura vacinal preconizada em
80% das vacinas do calendário
básico recomendadas pelo Programa
Nacional de Imunização-PNI;

Desenvolver o processo de trabalho

Realizar, pelo menos, 100% do
número de análises obrigatórias para
o parâmetro coliformes totais;

Desenvolver o processo de trabalho

Enviar pelo menos 1 (um) lote do
Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan),
semanalmente,

Desenvolver o processo de trabalho

Encerrar 80% ou mais das doenças
compulsórias imediatas registradas
no Sinan, em até 60 dias a partir da

Desenvolver o processo de trabalho
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

Realizar pelo menos 2 testes de sífilis Desenvolver o processo de trabalho
por gestante;

x

x

x

x

Aumentar o número de testes de HIV Desenvolver o processo de trabalho
realizados;

x

x

x

x

Preencher o campo “ocupação” em,
pelo menos, 90% das notificações de
agravos e doenças relacionados ao
trabalho;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

data de notificação;

Desenvolver o processo de trabalho

Alcançar 75% de cura de casos
novos de tuberculose pulmonar
bacilífera;

Desenvolver o processo de trabalho

Realizar 100% de exame anti-HIV
entre os casos novos de tuberculose

Desenvolver o processo de trabalho

Realizar 90% de registro de óbitos
com causa básica definida;

Desenvolver
o
trabalhovvvvvvvvvvvvv

Ampliar o numero de notificações
com casos de doenças ou agravos
relacionados ao trabalho notificados;

Desenvolver o processo de trabalho

Reduzir a incidência de AIDS em

Desenvolver o processo de trabalho

processo

de
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Manter em zero o numero absoluto Desenvolver o processo de trabalho
de óbitos por Dengue;

x

x

x

x

Realizar 90% de visitas domiciliares
em seis ciclos para controle da
dengue;

Desenvolver o processo de trabalho
x

x

x

x

Intensificar as ações de controle da
Leishmaniose nos reservatórios e
vetores

Desenvolver o processo de trabalho
x

x

x

x

Manter em zero o numero absoluto
de óbitos por leishmaniose visceral;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Vacinar 80% de cães na campanha
de vacinação antirrábica canina;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

menores de 5 anos;
Realizar 90% de cura nas coortes de
casos novos de hanseníase;
Realizar o exame em, pelo menos,
90% dos contatos intradomiciliares
dos casos novos de hanseníase;

Desenvolver o processo de trabalho

Intensificar as ações de controle do
Aedes Aegypti com foco na
promoção e prevenção de endemias

Desenvolver o processo de trabalho

Desenvolver o processo de trabalho
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

Construção do ecoponto adequado
coberto para armazenamento de
pneus;

Buscar parceria
parlamentares

Fortalecer a rede de Atenção Integral
à Saúde do Trabalhador;

Desenvolver o processo de trabalho

através

de

Realizar encontros com as
referências técnicas dos municípios
da área de abrangência do CEREST
para definir as estratégias para
desenvolvimento de ações em saúde
do trabalhador;

Desenvolver o processo de trabalho

Realizar e dar suporte técnico na
rede de Saúde de Aquidauana e
Microrregião em investigação de
agravos em Saúde do Trabalhador;

Desenvolver o processo de trabalho

Fazer busca ativa de casos de
acidentes de trabalho grave, para a
realização de notificação
compulsória;

Desenvolver o processo de trabalho

Ofertar ginástica laboral para os
servidores da área privada e pública,

Desenvolver o processo de trabalho

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

emendas
x

x
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES

Intensificar parceria entre Vigilância Desenvolver o processo de trabalho
sanitária e saúde do trabalhador

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

Objetivo 7.2 – Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das desigualdades
sociais, com ênfase no Programa de Aceleração do Crescimento.
Realizar ações educativas de
prevenção e promoção sanitárias nas

Número de ações realizadas
x

x

x

x

Realizar ações de vigilância sanitária Número de ações realizadas
no município

x

x

x

x

Realizar a Vigilância da Qualidade da
Água para Consumo Humano

Número de ações realizadas

x

x

x

x

Alimentar o SISAGUA com dados da
vigilância e controle da qualidade da
água;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Atender 100% as demandas das
Desenvolver o processo de trabalho
reclamações da população;

x

x

x

x

Garantir 100% a coleta de alimentos
Desenvolver o processo de trabalho
para análise

x

x

x

x

associações religiosas, profissionais
liberais e escolas;
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES

Garantir 100% da coleta de água
Desenvolver o processo de trabalho
para análise
Elaborar plano para implantar
ecopontos em locais estratégicos
para descarte e recolhimento de Buscar parceria para construção através de
emendas parlamentares
materiais inertes;
Construir
um
espaço
de
armazenamento
de
produtos
químicos para o CCV ( inseticidas e Buscar parceria para construção através de
emendas parlamentares
larvicidas);

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

x

x

Diretriz 8 – Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.
Objetivo 8.1 – Aperfeiçoar a Assistência Farmacêutica para melhorar a qualidade e resolubilidade das ações e serviços.
PROGRAMAÇÃO
AÇÕES

METAS
2018

2019

2020

2021

RECURSOS
FINANCEIROS
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PROGRAMAÇÃO
AÇÕES

METAS
2018

Implantar no organograma o Núcleo
de Assistência Farmacêutica;
Garantir compra de medicamento
através de processo licitatório;
Ampliar o acesso e melhorar a
organização
e
qualidade
da
assistência farmacêutica de alto
custo;
Reestruturar a infraestrutura física da
farmácia municipal;
Programar o Modelo de Atenção à
Saúde no município por meio do
cumprimento
dos
princípios
estabelecidos na Política Nacional de
Assistência Farmacêutica;
Contribuir sob a ótica da Assistência
Farmacêutica
para
o
desenvolvimento do conjunto de
ações de caráter individual ou
coletivo, com promoção da Saúde,
prevenção de doenças, diagnóstico,
tratamento e reabilitação;
Buscar a necessária integração da
Assistência Farmacêutica com o
sistema de saúde, bem como sua
inclusão nos instrumentos de gestão,

Desenvolver o processo de trabalho

x

Desenvolver o processo de trabalho

x

2019

2020

2021

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

Desenvolver o processo de trabalho
x
Buscar apoio financeiro

x

Desenvolver o processo de trabalho
x

Desenvolver o processo de trabalho
x

x

x

x

x

x

x

x

Desenvolver o processo de trabalho
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PROGRAMAÇÃO
AÇÕES

METAS
2018

de forma a produzir resultados
efetivos na melhoria dos serviços
farmacêuticos;
Previsão para o financiamento para a Ações realizadas
estruturação dos serviços e a
organização de ações da Assistência
Farmacêutica com capacidade de
resolução, conforme Portaria GM/MS
n. 204/2007 de 29 de janeiro de
2007;
Incluir a assistência farmacêutica Desenvolver o processo de trabalho
para o atendimento de demandas
judiciais e suas atividades consistirá
em instruir o processo, tanto para a
aquisição, quanto para a defesa,
além
da
dispensação
do
medicamento ao usuário;
Promover educação permanente dos Número de capacitações realizadas
profissionais
das
áreas
de
armazenamento,
distribuição
e
dispensação de medicamentos.

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

x
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Diretriz 9 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos
trabalhadores do SUS.
Objetivo 9.1 – Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.
PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

Realizar concurso público para a
área de Saúde da Família e áreas da
saúde ainda não contempladas no
concurso vigente, assegurando mais
profissional;
Pagamento do premio variável de
qualidade (PMAQ) para todos
profissionais da atenção básica;
Pagamento aos servidores que estão
no controle da dengue referente ao
premio de incentivo de produtividade;
Capacitar servidores da Saúde,
priorizando o efetivo, para a
humanização de atendimento,
conhecimento sobre organização do
sistema e gerência e administração
do mesmo, de forma continuada e
cursos de atendimento ao público;

2019

2020

2021

Sempre que houver necessidade

x

De acordo com as portarias do Ministério da
Saúde, em consonância com a Lei Municipal

x

x

x

x

De acordo com as portarias do Ministério da
Saúde, em consonância com a Lei Municipal

x

x

x

x

Número de capacitações realizadas

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES

Solicitar meio de transporte para as
reuniões e eventos e recursos
materiais como camisetas, calçados,
crachás, filtro solar de qualidade,
bolsa e guarda-chuva, materiais de
Desenvolver o processo de trabalho
escritório para os Agentes
Comunitários de Saúde e de
Endemias e demais servidores, que
executam trabalho de campo, para
melhoria de seu trabalho;
Fazer e implantar
de forma
participativa, o Plano de Carreira,
Cargos e Salários dos Trabalhadores
da
Saúde
(PCCS-SUS)
com
Desenvolver o processo de trabalho
investimento
na
qualificação
profissional
de
100%
desses
servidores, em parceria com órgãos
afins e universidades;
Garantir o aumento do número de
trabalhadores que atendem ao SUS,
Desenvolver o processo de trabalho
na esfera pública, tenham vínculos
protegidos;

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

x

x
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES

Ampliar o número de pontos de Tele
Desenvolver o processo de trabalho
Saúde Brasil Redes.
Fazer cumprir a Lei Ordinária nº
2.450/2016 que institui a mesa
Desenvolver o processo de trabalho
municipal de negociação permanente
do SUS (MMNP-SUS);

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

x

Diretriz 10 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do
acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável.
Objetivo 10.1 – 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.
PROGRAMAÇÃO
METAS
Fomentar Política Municipal de
Educação permanente alinhada a
Política Nacional
Utilizar todos os meios de
comunicação para informar e

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS
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PROGRAMAÇÃO
METAS
conscientizar a população sobre a
necessidade da participação popular
no processo de crescimento do
Sistema Único de Saúde;
Estimular os conselhos locais de
saúde, em parceria com as
associações de moradores, a
promoverem a educação em saúde
às comunidades. (atenção
básica/CRAS);
Promover articulações entre o
Conselho Municipal de Saúde e o
Conselho Municipal do Idoso para
elaboração e efetivação das ações
de proteção à saúde integral do
idoso, de acordo com o Estatuto do
Idoso, e fazer valer e cumprir
verdadeiramente este estatuto,
através de ações da atenção básica
e gestão participativa;
Promover articulações entre o
Conselho Municipal de Saúde e o
Conselho Municipal da Criança e do

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

Desenvolver o processo de trabalho

Desenvolver o processo de trabalho

Desenvolver o processo de trabalho

43

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PROGRAMAÇÃO
METAS
Adolescente para elaboração e
efetivação das ações de proteção à
saúde integral da criança e
adolescente, de acordo com o
Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA), e fazer valer e cumprir
verdadeiramente este estatuto,
através de ações da atenção básica
e gestão participativa;
Promover articulações entre o
Conselho Municipal de Saúde e o
Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência para elaboração e
efetivação das ações de proteção à
saúde, através de ações da atenção
básica e gestão participativa.
Implementar e divulgar, para
otimização dos trabalhos da
Ouvidoria SUS Municipal, um
telefone 0800, através do qual se
garanta o acesso da população às
questões e necessidades pertinentes
à saúde;

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

Desenvolver o processo de trabalho

Desenvolver o processo de trabalho

x
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PROGRAMAÇÃO
METAS
Garantir caixas de sugestões, críticas
e elogios em todos os equipamentos
municipais de saúde do SUS
Realizar a Conferencia Municipal de
Saúde;
Manter o conselho de Saúde
cadastrado no Sistema de
Acompanhamento dos Conselhos de
Saúde (Siacs);
Implementação da política municipal
de HumanizaSUS,
Renovar, ampliar e executar
manutenção preventiva e corretiva da
frota de veículos da SESAU
Reforma e adequação do
almoxarifado
Implementar o sistema de informação
do almoxarifado;

AÇÕES
2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

Desenvolver o processo de trabalho

Quando necessário

x

Desenvolver o processo de trabalho

Desenvolver o processo de trabalho
Desenvolver o processo de trabalho

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Buscar apoio financeiro

x

Desenvolver o processo de trabalho

x
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Diretriz 11 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
Objetivo 11.1 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES
2018

2019

2020

Implementar o serviço de ouvidoria;

Desenvolver o processo de trabalho

x

Aumentar o número de profissionais
auditores;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

Implementar o serviço de auditoria;

Desenvolver o processo de trabalho

x

x

Proporcionar capacitação especifica
para a equipe de auditores
Melhorar a estrutura de materiais e
equipamentos
do
Núcleo
de
Auditoria;
Criar no âmbito da SESAU o Núcleo
de Tecnologia da Informática;
Aprimorar o sistema e-SUS e
processamento de dados, ampliando
a rede de comunicação de internet e
manutenção
permanente
dos
sistemas,
computadores,
impressoras, redes, dentre outros;

Número de capacitações realizadas

x

Desenvolver o processo de trabalho

Desenvolver o processo de trabalho

2021

x

x

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

x
x

Desenvolver o processo de trabalho
x
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PROGRAMAÇÃO
METAS

AÇÕES

Manter capacitação sistemática dos Número de capacitações realizadas
profissionais de saúde no sistema eSUS
e
demais
sistemas,
possibilitando
acesso
aos
treinamentos dentro e fora do
município;
Implementar o Núcleo de
Desenvolver o processo de trabalho
Planejamento em Saúde.

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

RECURSOS
FINANCEIROS

x
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da concretização dessas metas estarem condicionadas também a
recursos técnicos e financeiros espera-se que este instrumento possibilite que
as metas sejam alcançadas, os indicadores de saúde melhorados e por,
conseguinte prestado aos usuários um atendimento de qualidade e em tempo
oportuno promovendo ainda levantamento de dados relevantes que permitam
que a elaboração do próximo Plano Municipal de Saúde seja ainda mais eficaz.
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