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A programação Anual do Sistema Municipal de Saúde - PAS faz parte dos instrumentos legais do SUS, demonstrando o empenho 

dos gestores em planejar as intervenções que garantam o atendimento à população municipal sob sua responsabilidade. É parte 

do Plano Municipal de Saúde de cada gestão, desdobrado anualmente. 

A programação das ações saúde, pode ser modificada de acordo com contexto socioeconômico e epidemiológico que se 

apresentam nomomento, garantindo assim a dinamicidade do planejamento na busca de melhoria contínua. 

Faz-se necessário acompanhar por meio de indicadores o quanto as intervenções estão impactando na saúde dos munícipes e 

quando necessário, reavaliar e reprogramar as ações, para alcance das metas propostas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021. 

 

 

 

Silvia Renata de Oliveira Freisleben 

Secretária Municipal de Saúde 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

DIRETRIZ: Garantia à população de serviços com qualidade, equidade em atendimento às necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento da política pública de atenção à saúde. 

OBJETIVO 1.1: Ampliar o acesso da população a serviços de Atenção Básica com qualidade, equidade e em tempo oportuno ao 

atendimento das necessidades de saúde. 

 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Constituir/Organizar as rotas 

de pontos de atendimentos da 

Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). 

Organizar 100% das rotas e 

pontos de atendimentos das 

equipes de ESF. 

Estudar pontos de 

atendimentos das equipes de 

ESF; 

Remanejar pontos de 

atendimentos melhorando o 

atendimento á população. 

100% das rotas organizadas. 

Reorganizar a área adstrita 

territorial do Programa de 

Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS). 

Reorganizar 100% das áreas 

adstrita territorial do Programa 

de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS). 

Redivisão de áreas. 

Contratação de agentes 

comunitários de saúde. 

Redefinir microáreas. 

100% de reorganização 

territorial. 

Capacitar 100% dos Capacitar 70% dos Realizar Oficinas no período % de profissionais 



profissionais da rede para a 

nova Política Pública de 

Saúde “Rede Cuidar”. 

profissionais da rede municipal 

para nova política de saúde 

pública capixaba. 

de 2018, conforme 

cronograma estabelecido pela 

Secretaria Estadual de Saúde. 

participantes. 

Fortalecimento da Atenção 

Primária, com educação 

continuada dos profissionais. 

Realizar 06 capacitações no 

ano de 2018 com as equipes 

de ESF. 

Permitir  uma maior 

aproximação e atualização de 

temas em que os profissionais 

da rede vivenciam na 

execução do trabalho. 

Numero de temas abordados. 

 

 

OBJETIVO 1.2 – Garantir todos os meios necessários de infraestrutura para o pleno funcionamento de toda rede de serviços da 

SEMS. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Construção de uma Unidade 

de Saúde no Distrito de 

Piracema. 

Iniciar processo de construção 

da US. 

Iniciar construção. Construção indicada. 

 

 



OBJETIVO 1.3 – Estabelecer sistemática de educação continuada com a população e com os profissionais de saúde. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Realizar 01(uma) reunião 

mensal entre as 

Coordenações dos Programas 

de Saúde 

Realizar 10 encontros no ano 

de 2018 com as 

Coordenações dos Programas 

de Saúde. 

Realizar os encontros 

mensalmente, conforme 

cronograma estabelecido. 

Número de encontros 

realizados. 

Realizar 01(um) encontro 

mensal com profissionais da 

Rede para promoção de 

Educação Permanente. 

Realizar o mínimo de 06 

capacitações no ano de 2018 

com as equipes de ESF. 

Implantar ações que 

favoreçam a abordagem e/ou 

diminuição dos números das 

doenças/eventos no Município. 

Replicação nas 10 ESF para 

os membros das equipes. 

Monitorar o desenvolvimento 

das ações pelas equipes ESF. 

Número capacitações 

realizadas. 

 

 

 

 



PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

OBJETIVO 1.4 - Articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação básica pública, de forma a 

ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizar a utilização dos espaços, 

equipamentos e recursos disponíveis através do programa saúde na escola. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Realizar juntamente com a 

Secretaria Municipal de 

Educação o Projeto político 

Pedagógico de trabalho. 

Estabelecer GTI municipal 

(Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal) 

Criar GTI municipal. GTI criado. 

Desenvolver ações do 

Programa Saúde na Escola 

em 80% das escolas da rede 

pública. 

Desenvolver ações em 100% 

das escolas pactuadas no 

PSE, avaliando os educandos 

nas condições de saúde.  

Mobilizar as equipes de Saúde 

da Família e professores, por 

meio de reuniões, para a 

realização das ações.  

Número de escolas e 

educando contemplados com 

as ações. 

 

 

 

 



SAÚDE DO HOMEM 

OBJETIVO 1.5: Inserir o usuário do sexo masculino nas ações de prevenção e tratamento das doenças relacionadas a este sexo. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Incentivar a participação da 

figura do sexo masculino nas 

ações e serviços ofertados 

pelo SUS . 

Ampliar em 30% os serviços 

de saúde aos trabalhadores do 

sexo masculino residentes no 

Município. 

Levar os serviços de saúde às 

pequenas empresas do 

Município; 

Estabelecer parceria com os 

demais programas de saúde 

na execução das ações de 

serviços de saúde a serem 

ofertados a população 

masculina. 

% da população masculina 

assistida. 

Aumentar a cobertura vacinal 

dos homens trabalhadores. 

Ampliar em 5% a cobertura 

vacinal da população 

masculina residente no 

Município. 

Levar vacinação aos 

trabalhadores das pequenas 

empresas do Município. 

% de cobertura vacinal da 

população masculina. 

Ampliar a oferta de PSA nas 

Unidades Básicas. 

Ampliar em 5% a oferta de 

exame de PSA. 

Realizar 01 ação do Novembro 

Azul na Sede; 

Monitorar ações realizadas 

01 ação realizada na Sede. 



pelas equipes de ESF; 

Oferecer exames de PSA nas 

ações de educação em saúde 

para homens acima de 45 

anos de idade e nas Unidades. 

 

HIPERDIA 

OBJETIVO 1.6: Implementar as ações de Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, contribuindo para a 

qualidade de vida e controle dos agravos bem como bem como evitar complicações. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Ampliar adesão dos 

Hipertensos e Diabéticos ao 

controle nas Unidades de 

Saúde. 

Criar UM grupo de educação 

em saúde para hipertensos e 

diabéticos em cada equipe de 

ESF. 

 

Criação de grupos em 

diferentes locais. 

 

 

Numero de grupos criados. 

 

Promover ações de orientação 

relacionadas à alimentação 

Realizar quatro  educações 

em saúde anuais para 

Realizar educação em saúde 

sobre Diabetes e Hipertensão 

Numero de educação em 

saúde realizada no ano. 



saudável, atividade 

física e fumo aos pacientes 

hipertensos e diabéticos. 

hipertensos e diabéticos. 

 

 

 

SAÚDE DO IDOSO 

OBJETIVO 1.7: Implementar ações de promoção, prevenção, reabilitação e cuidado aos idosos , evidenciando as ações que 

contribuam para a promoção do envelhecimento ativo e saudável, implementar ações assistenciais mais resolutivas e 

humanizadas e estimular ações intersetoriais visando a integralidade da atenção. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Desenvolver ações para 

prevenção de agravos e co-

morbidades na população 

idosa; 

Desenvolver uma ação em 

cada ESF para prevenção de 

agravos e co-morbidades na 

população idosa. 

Realizar educação continuada 

com grupos de 

idosos/cuidadores enfatizando 

prevenção de agravos e co-

morbidades. 

Nº absoluto de ações 

educativas de ações 

realizadas. 

Implantar a Rede Cuidar no 

município para o 

desenvolvimento de ações 

Desenvolver 6 oficinas de 

planificação da atenção á 

saúde no município, com 

Realizar 06 oficinas e tutorias 

para alcançar a meta 

desejada. 

Nº absoluto de oficinas 

realizadas no município. 



voltadas para o idoso sobre 

peculiaridades, 

especificidades e 

potencialidades, integrando 

com a Atenção Básica; 

intuito de reorganizar a 

atenção primária á saúde. 

Capacitar as equipes das 

UBS, para identificar, intervir e 

acompanhar as pessoas 

idosas em processo de 

fragilização (dificuldades de 

lidar com situações novas e/ou 

conflitos) e também para 

prevenção de acidentes e 

quedas. 

Desenvolver capacitação para 

as equipes de ESF com intuito 

de possibilitar que todos 

tenham a capacidade de 

identificar, intervir e 

acompanhar as pessoas 

idosas em processo de 

fragilização (dificuldades de 

lidar com situações novas e/ou 

conflitos) e também para 

prevenção de acidentes e 

quedas. 

Realizar educação continuada 

com as Equipes de Estratégia 

de Saúde da Família das UBS 

do município para tratar sobre 

o tema proposto. 

Replicação do evento para os 

demais profissionais das 

equipes ESF pelas Equipes. 

01 ação realizada. 

 

 



PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE 

OBJETIVO  1.8: Promover ações de prevenção do câncer de pele e promoção da saúde. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Criar fluxograma de 

atendimento aos pacientes 

suspeito de Câncer de Pele;  

Elaborar fluxograma de 

atendimento para pacientes 

com suspeita de CA pele. 

Definir fluxo dos pacientes 

com suspeita de CA de pele; 

Divulgar para ESF e 

estabelecimentos de saúde 

fluxograma criado. 

Fluxograma criado. 

Ampliar as ações de busca 

ativa do programa de câncer 

de pele, com apoio das 

Equipes de Estratégias Saúde 

da Família para diagnosticas 

precocemente dos casos.  

Realizar 01 mutirão 

dermatológico na ADL. 

Realizar mutirão 

dermatológico em abril/2018; 

Monitorar e acompanhar casos 

positivos para câncer de pele. 

 

01 Mutirão realizado. 

Desenvolver momentos de 

educação em saúde para 

conscientizar as equipes de 

Estratégias Saúde da Família.  

 

Realizar 01 capacitação de 

profissionais da APS. 

Realizar 01 capacitação dos 

profissionais das equipes de 

ESF; 

Monitorar replicação das 

ações pelas equipes de ESF. 

01 capacitação realizada. 

10 replicações realizadas 



 

SAÚDE DA MULHER – PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E COLO DO UTERINO 

OBJETIVO 1.9: Promover ações de promoção, prevenção, reabilitação e cuidado as mulheres, evidenciando as ações de Pré-

natal e Puerpério, prevenção e cuidado das Neoplasias de Colo de Útero e Mama. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Aumentar a cobertura de 

exame citopatológico em 

mulheres de 25 a 64 anos. 

Ampliar de 0,19 para 0,30 a 

cobertura de exame 

citipatológico em mulheres de 

25 a 64 anos. 

Promover busca ativa de 

mulheres na fx etária de 25-64 

anos que não colheram 

exame; 

Estabelecer metas com as 

equipes de ESF para coleta 

mensal de exame 

citopatológico; 

Realizar campanha outubro 

rosa. 

Razão de exames 

citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 

anos na população residente 

de determinado local e a 

população da mesma faixa 

etária. 

Aumentar a cobertura de 

mamografia em mulheres 

entre 50 a 69 anos;  

Ampliar de 0,31 para 0,34 a 

cobertura de mamografias na 

população feminina de 50 a 69 

Promover busca ativa de 

mulheres na fx etária de 50-69 

anos que não realizaram o 

Razão de exames de 

mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 



anos de idade. exame; 

Implementar as ações de 

rastreamento do Câncer de 

Mama na população alvo, 

conforme Diretrizes e 

Protocolo do INCA/MS. 

a 69 anos na população 

residente de determinado local 

e população da mesma faixa 

etária.  

 

Tratar 100% das mulheres 

com lesões precursoras do 

câncer do colo do útero e 

mama. 

Tratar 100% das mulheres 

com lesões precursoras do 

câncer do colo do útero e 

mama. 

Garantir 

tratamento/seguimento das 

lesões precursoras do Câncer 

de Colo de Útero conforme 

Diretrizes e Protocolo do 

INCA/MS. 

100% mulheres tratadas/em 

segmento. 

 

 

 

 

 

 



SAÚDE DA MULHER - PLANEJAMENTO FAMILIAR 

OBJETIVO 1.10: Promover ações de prevenção/promoção envolvendo o direito reprodutivo. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Prestar assistência em 

Planejamento Familiar a 

mulheres/ casais em idade 

fértil garantindo o direito 

constitucional da paternidade 

responsável e no direito de 

livre escolha individual.  

Realizar 01 capacitação com 

profissionais da atenção 

básica quanto abordagem do 

planejamento familiar. 

Realizar 01 reunião trimestral 

com grupo de casais para 

laqueadura tubária. 

 

Garantir o acesso aos 

métodos contraceptivos a 

100% das pessoas que 

buscam o serviço público. 

Realizar ação educativa 

equipes de ESF; 

 

 

Realizar reuniões/entrevistas 

com grupos de casais com 

interesse em realizar 

laqueadura tubária. 

Distribuição de métodos 

contraceptivos: camisinhas 

masculinas e femininas, 

instalação do DIU, pílulas oral. 

01 capacitação. 

 

 

 

04 reuniões. 

 

 

 

Nº de métodos contraceptivo 

fornecidos. 

 

 

 

 

 



 
SAÚDE DA MULHER – PRÉ-NATAL 

 
OBJETIVO 1.11: Implementar a atenção integral à saúde da mulher, da criança com ênfase na atenção ao pré-natal, parto, 

nascimento, puerpério, 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Investigar 100% dos óbitos de 

mulheres em idade fértil, 

óbitos infantis e fetais. 

Investigar 100% dos óbitos de 

mulheres em idade fértil, 

óbitos infantis e fetais. 

Investigar os óbitos 

decorrentes de residentes no 

Município. 

% de óbitos investigados. 

Manter o registro de óbitos 

alimentados no SIM. 

Realizar busca ativa das 

gestantes no 1º trimestre de 

gestação. 

Cadastrar 70% das gestantes 

no SISPRENATAL WEB no 1º 

trimestre de gestação. 

Reforçar o vínculo dos 

profissionais das ESF com a 

comunidade buscando captar 

gestantes no 1º trimestre de 

gestação. 

Reforçar o comprometimento 

das equipes de ESF sobre a 

importância da captação 

precoce das gestantes no 1º 

% de gestantes captadas no 1º 

trimestre. (Tabnet) 



trimestre, objetivando a 

realização dos exames em 

tempo hábil. 

Garantir a todas gestantes a 

realização de no mínimo 7 

consultas no pré-natal. 

Garantir no mínimo 7 

consultas de pré-natal a 70% 

das gestantes. 

Vincular 100% das gestantes 

cadastradas no 

SISPRENATAL WEB à 

maternidade de referência - 

risco habitual ou alto risco. 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorar e tratar 100% casos 

de gestantes positivas para 

Garantir consulta 

médica/enfermagem. 

 

Definir hospitais e 

maternidades de referência 

para risco habitual e alto risco.  

Ofertar as gestantes, 

assistência ao parto e 

nascimento de Alto-risco, 

através da vinculação da 

gestante à maternidade de 

referência. 

Realizar a Semana Mundial do 

Aleitamento Materno em 

agosto de 2018. 

Investigar e monitorar os 

casos notificados de sífilis em 

% de gestantes com 7 

consultas ou mais. 

 

Hospitais e maternidades de 

referência definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 evento realizado. 

 

Número de casos novos de 

sífilis congênita em menores 



sífilis. gestante residentes. 

Tratar 100% das gestantes e 

seus parceiros infectados com 

sífilis. 

de um ano de idade. 

 

 

SAÚDE DE PREVENÇÃO AO TABAGISMO 
 
OBJETIVO 1.12: Reduzir a incidência de fumantes e mortalidade por câncer e outras doenças relacionadas ao tabaco no 

município de Afonso Cláudio. 

 
Meta PMS 2018-2021 

 
Metas 2018 

 
Ações 2018 

 
Indicador 

Implementar ações de educação em 

saúde e prevenção ao uso do 

tabaco. 

Realizar 03 ações no ano. Realizar as campanhas 

anuais previstas pelo 

Programa com o suporte 

da coordenação estadual e 

municipal. 

 

N. de ações realizadas. 



Incentivar usuários tabagistas ao 

cadastro no programa de prevenção 

e tratamento do tabagismo. 

Realizar os cadastros dos 

tabagistas interessados em 

sua própria área de 

abrangência. 

Cadastrar os interessados 

em aderir ao Programa, 

utilizando-se, para isso, de 

formulários próprios. 

Nº de tabagistas. 

Monitorar os dados 

epidemiológicos/número de fumantes 

no Município de Afonso Cláudio. 

Monitorar dados 

epidemiológicos dos 

fumantes cadastrados no 

programa. 

Monitorar/Avaliar os dados 

epidemiológicos e o 

número de fumantes no 

Município de Afonso 

Cláudio. 

Monitoramento continuo. 

Apoiar as equipes das unidades de 

saúde, escolas e outros ambientes 

de trabalho para adesão ao 

Programa nas suas dependências; 

Realizar palestras e ou 

capacitações nas escolas e 

outros ambientes de trabalho. 

Fazer as palestras nas 

escolas e outros 

ambientes de trabalho. 

Número de palestras 

realizadas. 

 

 

 

 

 



SAÚDE BUCAL 
 
OBJETIVO 1.13: Implementar as ações de Saúde Bucal na Atenção Básica integradas as ações da Rede de Saúde Bucal regional 

contribuindo para a consolidação e o aprimoramento do SUS. 

 
Meta PMS 2018-2021 

 
Metas 2018 

 
Ações 2018 

 
Indicador 

Reformar o espaço físico da área 

odontológica na unidade da Sede, de 

forma a comportar laboratório de 

prótese, expurgo, sala de 

esterilização, consultório isolado para 

realização de cirurgias menores e 

odontopediatria, arquivo, 

almoxarifado e central de marcação 

odontológica. 

Criar 01 espaço para 

laboratório de prótese. 

Realizar licitação para 

aquisição de 

equipamentos. 

01 espaço devidamente 

equipado. 

 

 

 

 



SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 
 
OBJETIVO 1.14: Estruturar o componente municipal da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), para o atendimento de usuários 

com sofrimento ou transtorno mental e/ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 

 
Meta PMS 2018-2021 

 
Metas 2018 

 
Ações 2018 

 
Indicador 

Estruturar e fortalecer a Rede de 

Atenção em Saúde Mental, Álcool e 

outras Drogas no Município; por meio 

do apoio da Atenção Primária em 

Saúde, Gestão Municipal e da 

Secretaria Estadual de Saúde 

(SESA); 

Capacitar 100% das equipes 

de ESF para o 

desenvolvimento de  ações 

de promoção e prevenção 

em saúde mental. 

Instrumentalizar/orientar as 

equipes no manejo, 

cuidado e prevenção em 

saúde mental e ao uso de 

álcool e drogas. 

100% das equipes 

capacitadas via Programa de 

Educação Continuada.  

Fortalecer a interlocução da Equipe 

de Saúde Mental com a Rede 

Socioassistencial (Centro de 

Referência da Assistência Social e 

Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social), com a 

Secretaria de Educação e com os 

dispositivos jurídicos (Ministério 

Realizar 04 reuniões no ano 

com Rede Socioassistencial, 

Secretaria de Educação e 

com entes jurídicos. 

 

Troquei a palavra trimestral 

para ano, pois a meta são 4 

reuniões no ano e não no 

Desenvolver Calendário de 

reuniões; 

Melhorar a comunicação 

com os demais 

dispositivos da rede para o 

fortalecimento de ações 

conjuntas; 

Realização de reuniões 

04 reuniões realizadas. 

 



Público e Fórum) com intuito de 

alinhar os processos de trabalho, 

qualificando o atendimento aos 

pacientes acometidos por doenças 

mentais, com apoio da gestão 

municipal; 

trimestre trimestrais junto aos 

dispositivos da rede. 

 

Acompanhar os indicadores de 

internações psiquiátricas, visando à 

redução das internações, através da 

estruturação da Rede de Saúde 

Mental, Álcool e outras Drogas, 

tendo a Atenção Primária como 

centro ordenador, ampliação da 

equipe do programa de saúde 

mental, implantação do centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), por 

meio do apoio da Gestão Municipal e 

Secretaria estadual de Saúde; 

 

Estratificar 100% das 

internações voluntárias e 

involuntárias e compulsórias 

realizadas no município via 

programa de saúde mental 

no ano de 2018.  

 

Criar formulário específico 

para levantamento de 

dados.  

Definir responsável pela 

coleta de dados e 

acompanhamento. 

Planejar ações de 

intervenção com base nos 

resultados obtidos.  

 

 % de internações 

psiquiátricas estratificadas no 

ano de 2018. 

 

Implementar o Processo de Implantar protocolo de Reorganizar os critérios Protocolo implantado até 



Classificação de Risco; 

 

classificação de risco no 

processo de avaliação dos 

usuários que acessam o 

programa. 

 

para classificação de risco 

aprimorando o que já se 

utiliza no programa. 

 

 

agosto 2018. 

Ampliar as ações do programa no 

município, em parceria com atenção 

primaria, dispositivo de rede 

Socioassistencial, gestão municipal e 

Secretaria de estado de saúde. 

 

 

 

 

Implantar 03 novas 

modalidades de atendimento 

terapêutico. 

Realizar atendimento 

terapêutico domiciliar nos 

casos em que for 

verificada a necessidade; 

Realização de Grupos 

terapêuticos; 

Implantar Projeto 

Terapêutico Singular para 

pacientes com quadros 

mais comprometidos e 

egressos de Internações 

psiquiátricas.  

 

03 novas modalidades de 

atendimento terapêutico 

implantadas 

Ampliar as ações de prevenção e 

promoção em saúde mental, álcool e 

Desenvolver 05 ações de 

prevenção relacionadas à 

Realização de palestras 

para grupos diversos; 

Realizar 5 ações no ano.  



outras drogas com integração das 

políticas públicas de educação, 

saúde e assistência social.  

Saúde Mental, Álcool e 

outras Drogas. 

 

 

 

 

Ações em datas cuja 

temática remetem a saúde 

mental. 

Ampliar o acesso e efetivar a 

atenção 

integral à saúde dos munícipes de 

Afonso Cláudio no âmbito de 

Saúde Mental, Álcool e Outras 

Drogas nos territórios de saúde; 

através do suporte da atenção 

primaria de demais pontos de 

atenção em saúde e ampliação da 

equipe de saúde mental. 

Aumentar em 10% o número 

de pacientes inserido no 

programa de saúde mental 

em relação ao ano de 2017. 

Realização de Grupos 

terapêuticos, ampliando o 

número de pacientes com 

acesso ao Programa de 

Saúde Mental.  

% pacientes inseridos nas 

ações do Programa de Saúde 

Mental 10% maior que o ano 

anterior. 

 

 

 

 

 



SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
OBJETIVO 1.15: Promover ações de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente, em consonância com a Política de Atenção 

Básica. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Estimular a prática de hábitos 

saudáveis de vida 

Realizar palestras em 100% 

das escolas municipais das 

áreas de atuação da ESF, 

sobre o tema: hábitos 

saudáveis de vida. 

Estimular a prática de 

atividades físicas e 

alimentação saudável. 

 

Percentual de escolas que 

foram realizadas as ações. 

Realizar educação em saúde 

em prevenção da gravidez na 

adolescência 

Reduzir de 15,38% para 15,00 

a proporção de gravidez na 

adolescência na faixa etária de 

10 a 19 anos. 

Promover a prevenção de 

gravidez na adolescência 

através de palestras nas 

escolas municipais das áreas 

de atuação da ESF, para 

adolescentes, sobre o tema: 

prevenção de gravidez na 

adolescência. 

Proporção de gravidez na 

adolescência entre as faixas 

etárias 10 a 19 anos. 

Acompanhar todas crianças 

menores de 02 anos, através 

Realizar o atendimento de 

Puericultura de 100% das 

-Reservar no cronograma, um 

dia para puericultura. 

-Número absoluto de equipes 

de PSF que possuem dia para 



da puericultura 

 

 

crianças menores de 02 anos 

adstritas nas áreas de atuação 

das ESF. 

Fazer busca ativa das crianças 

na faixa etária. 

Realizar verificação dos 

cartões de vacina. 

puericultura. 

-Percentual de crianças 

menores de 2 anos que foram 

acompanhadas na puericultura 

Garantir e acompanhar a 

triagem neonatal a todos os 

RN do Município 

Realizar busca ativa em 100% 

dos RN adstritos em áreas de 

atuação das ESF. 

  

Realizar teste de triagem 

neonaltal em 90% das 

crianças residentes no 

Município.  
 

Realizar a 1ª visita domiciliar 

ao RN em até 7 dias após o 

nascimento. 

Realização do teste de triagem 

neonatal. 
 

% de RN visitados. 

 

% de testes de triagem 

neonatal realizados. 
 

 

 

 

 
 



ATENÇÃO NUTRICIONAL 
 
OBJETIVO 1.16: Fortalecer e implementar o SISVAN , os programas de suplementação vitamínica (Ferro e Vit. A), o Bolsa Família 

na saúde, o atendimento ambulatorial e o grupo de gestantes. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Adquirir uma balança móvel 

para cada ESF. 

Adquirir 04 balanças móveis. Realizar aquisição de 

balanças específicas. 

04 balanças adquiridas. 

Levar ações de educação 

nutricional à grupos 

específicos (diabéticos, 

hipertensos, idosos) e 

demanda espontânea das 

UBSs. 

Realizar 03 ações de 

educação em saúde a grupos 

específicos. 

Material impresso educativo. 03 ações realizadas. 

Acompanhar o ganho de peso 

mensal das gestantes 

participantes do grupo 

“Mulheres em Roda”. 

Realizar 11 encontros/ano 

com as gestantes: “Mulheres 

em Roda”. 

Material impresso educativo. 11 encontros realizados. 

Elaborar material educativo 

para impressão e distribuição 

nas ações. 

Elaboração de material 

educativo para distribuição. 

Realizar produção de material 

educativo. 

Material disponibilizado para 

distribuição. 



Suplementar 70% das 

crianças menores de cinco 

anos com mega dose de Vit 

A via programa em 

funcionamento. 

Suplementar 70% das 

crianças na faixa etária de 6 a 

11 meses e 29 dias com vit de 

100.000UI. (178) 

Suplementar 30% das 

crianças na faixa etária de 12 

meses a 4 anos 9 meses e 29 

dias com vit. De 200.000UI. 

(693) 

Aquisição do suplemento pela 

SESA; 

Treinamento das equipes de 

ESF para 

administração/controle do 

suplemento; 

Distribuição do suplemento as 

ESF. 

70% das crianças na fx etária 

preconizada suplementadas. 

 

 

30% das crianças na faixa 

etária preconizada 

suplementada. 

Acompanhar semestralmente 

80% das famílias beneficiárias 

do programa 

Bolsa Família que tenham 

perfil em saúde. 

Acompanhar 75% das famílias 

beneficiadas pela programa 

SISVAN. 

Realizar pesagem, avaliação 

dos cartões de vacina das 

crianças beneficiadas pelo 

programa SISVAN. 

Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do 

programa bolsa família.   

Realizar a compra de 

adipômetro, necessário ao 

atendimento ambulatorial. 

Aquisição de 01 adipômetro. Realizar a compra do 

equipamento. 

01 adipômetro adquirido. 

Determinação de padrões 

unificados de 

encaminhamento e 

Divulgar as 10 equipes os 

padrões ara encaminhamento 

a clínica de nutrição. 

Produção de material 

impresso informativo; 

Distribuição do material as 

10 equipes informadas. 



referenciamento ao serviço de 

Nutrição. 

equipes. 

 

SERVIÇO SOCIAL 

OBJETIVO 1.17: Fortalecer o trabalho da assistência Social no Município. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Ampliar a equipe do serviço de 

assistência social com objetivo 

de sanar as demandas 

existentes. 

Contratar 01 profissional 

assistente social. 

Disponibilizar 01 profissional 

assistente social; 

Implantar o serviço de 

acolhimento e orientação na 

US Hilton Lopes Vieira; 

Acompanhamento domiciliar 

de pacientes que fazem uso 

de insumos (sondas uretrais, 

bolsas de colostomia); 

Acompanhamento de 

pacientes inseridos em 

programas de saúde; 

Profissional contratado. 

 

 



Acompanhamento de 

processos de licença em 

saúde de funcionários 

públicos. 

Viabilizar a disponibilidade de 

um veículo para a realização 

de vistas domiciliares para 

acompanhamento de 

pacientes com demanda do 

serviço social. 

Disponibilizar veículo para a 

realização de visitas 

domiciliares. 

Realizar cronograma de visitas 

domiciliares para assistência 

aos programas municipais de 

saúde. 

N. de visitas domiciliares. 

 

 

 

 

 

 

 



ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

DIRETRIZ 2- Garantia de acesso da população a serviços de qualidade de atenção ambulatorial especializada. 

OBJETIVO 2.1- Ampliar o acesso da população a serviços de Atenção Especializada com qualidade, equidade e em tempo 

oportuno ao atendimento das necessidades de saúde. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Fortalecer o contrato com o 

Consórcio Intermunicipal de 

Saúde CIM Pedra Azul, de 

maneira a oferecer serviços de 

saúde ainda não existentes no 

Município. 

Contratar 01 profissional 

médico neurologista; 

Contratar 01 profissional 

médico psiquiatra; 

 

Contratação dos profissionais. 

 

 

 

 

Profissional contratado. 

 

 

 

 

Adequar e modernizar a 

estrutura física da Central de 

Agendamento de Consultas, 

exames e autorizações de 

meda e alta complexidade. 

Realizar reparos na estrutura 

física do estabelecimento da 

Central de regulação. 

Realizar troca da mobília: 

cadeiras, mesas e armários. 

Realizar reparos. 

Realizar aquisição de mobília. 

Reparo realizado. 

Mobília adquirida. 

Contratar profissional 

fonoaudiólogo; 

Contratar 01 profissional 

fonoaudiólogo. 

Contratar profissional 

fonoaudiólogo. 

Profissional contratado. 



Ofertar o serviço de teste da 

orelhinha a 100% dos RNs 

nascidos no Município; 

  

Ofertar o serviço de teste da 

orelhinha a 30% dos RNs 

nascidos no Município; 

Contratar profissional 

fonoaudiólogo; 

Calibrar aparelho de teste de 

orelhinha. 

% de testes realizados. 

Realizar a compra de 1 

aparelho de Ultrassom 

terapêutico e 1 aparelho de 

infravermelho. 

Realizar a compra de 1 

aparelho de Ultrassom 

terapêutico e 1 aparelho de 

infravermelho. 

Realizar a compra de 1 

aparelho de Ultrassom 

terapêutico e 1 aparelho de 

infravermelho. 

Equipamentos adquiridos. 

Realizar manutenção corretiva 

de todos os equipamentos 

disponíveis para uso no 

Centro de Reabilitação Física; 

  

Contratar serviço de 

manutenção corretiva dos 

equipamentos em uso no CRF 

que apresentarem 

necessidade no ano de 2018. 

Solicitar junto à gestão a 

contratação de serviço de 

manutenção corretiva dos 

equipamentos. 

Serviço contratado. 

 

 

 



OBJETIVO 2.2- Qualificar o processo de regulação assistencial como estratégia para garantir o acesso equitativo aos serviços de 

saúde. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Ampliar a equipe técnica com 

a contratação de médico 

regulador e assistente técnico, 

para a Central de Regulação 

Municipal, para compor a 

equipe de trabalho. 

 

Contratar 01 médico 

regulador. 

Contratação de profissional. Profissional contratado. 

 

 

 

 

 

 

 



VIGILÂNCIAS EM SAÚDE 

DIRETRIZ:Redução dos riscos e agravos a saúde da população por meio das ações de promoção e prevenção buscando a 

articulação intersetorial considerando os determinantes e condicionantes de saúde com base nas necessidades identificadas e a 

intervenção no risco sanitário. 

OBJETIVO 3.1 - Fortalecer a Vigilância em Saúde, desenvolvendo o conjunto de ações da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, de 

caráter individual ou coletivo de acordo com as diretrizes, ações e metas estabelecidas, contribuindo para a promoção da Saúde e 

prevenção e controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Incentivar as notificações em 

todos os serviços da atenção 

básica e nos serviços 

privados, através de 

capacitações sobre os 

agravos de notificação 

compulsória. 

 

Realizar 01 capacitação 

referente as fichas de 

notificação de agravos. 

Realizar capacitação 

envolvendo profissionais da 

rede de atenção básica, rede 

hostpitalar e rede privada de 

saúde. 

01 capacitação. 

Implantar ações propostas no 

plano de contingência da 

Elaboração do plano de 

contingência Dengue, Zika e 

Ações de prevenção 

envolvendo as equipes de 

Plano elaboradoe executado. 



Dengue, Zika e Chikungunya, 

assim auxiliando no 

acompanhamento ao paciente 

em situação de epidemia;  

 

Chikungunya. ESF, Vigilância Sanitária, 

Ambiental e Epidemiológica, 

parceria com Secretaria de 

obras, meio ambiente e 

fiscalização. 

Incentivar através de 

capacitações a notificação de 

100% dos agravos em saúde 

do trabalhador e demais 

agravos de Saúde. 

Realizar 01 capacitação 

referente à notificação de 

acidentes de trabalho. 

 

 

Realizar 05 ações voltadas 

para saúde do trabalhador. 

Realizar capacitação 

envolvendo profissionais da 

rede de atenção básica, rede 

hospitalar e rede privada de 

saúde; 

Realizar ações de atividades 

laborais/ergonomia visando 

melhorar a qualidade de vida 

do trabalhador. 

01 capacitação. 

 

 

 

 

N. de Ações realizadas. 

Fortalecer as ações de 

investigação para controle do 

óbito infantil, materno e fetal 

através de nomeação de 

comitê de investigação de 

óbito realizada pelo gestor. 

Nomear equipe que irá 

compor o Comitê de 

Investigação de Óbito 

Materno, Fetal e infantil. 

Nomeação do comitê através 

de ato normativo. 

01 comitê nomeado. 



Capacitar equipe de 

enfermeiros das equipes de 

ESF para o protocolo de 

atendimento de Tracoma, 

Dengue entre outras doenças. 

Realizar 01 capacitação 

referente a tracoma e dengue. 

Realizar capacitação 

envolvendo profissionais da 

rede de atenção básica 

municipal. 

01 capacitação. 

Promover ações de 

prevenção, promoção e 

tratamento das IST/AIDS. 

Ofertar atenção às 100% 

Pessoas Vivendo com 

HIV/Aids, Hepatites Virais e 

outras IST diagnosticadas no 

Município. 

Investigar e monitorar os 

casos notificados de IST/AIDS 

em residentes no Município; 

Realizar campanhas de 

prevenção e captação através 

da realização de testes 

rápidos; 

Tratar /referenciar casos 

positivos residentes no 

Município. 

Elaborar ação para o dia 

Mundial da Hepatite em julho 

sensibilizando a população 

quanto à importância da 

vacina da Hepatite B. 

Número de casos novos de 

AIDS em menores de 5 anos. 

 

01 campanha de prevenção 

realizada. 

 

 

100% 

acompanhado/referenciados/em 

tratamento. 

 

01 ação realizada. 

 

 

 



Elaborar a semana para o dia 

Mundial da Luta contra a AIDS 

em Dezembro. 

 

01 ação realizada. 

 

Atingir as coberturas vacinais 

do calendário básico de 

vacinação da criança, 

disponíveis pelo Programa 

Nacional de Imunização. 
 

Registrar 100% das doses de 

vacinas aplicadas em todas as 

salas de vacinação do 

município e ações extra - 

muro. 

Notificar 100% dos eventos 

pós-vacinal. 

  

Atingir cobertura vacinal de 

90% nas crianças de 6 meses 

a menores de 04 anos 11 

meses e 29 dias para a 

vacinação contra influenza. 

Registrar no sistema SIPNI 

Desktop mensalmente as 

vacinas administradas. 

 

Notificar 100% dos eventos 

adversos pós-vacinal. 

 

Realizar a campanha de 

Vacinação contra Influenza. 

Registrar doses aplicadas no 

site www.sipni.datasus.gov.br 

Porcentagem de doses 

aplicadas registradas no 

SIPNI. 

 

Notificar 100% dos eventos 

adversos pós-vacinal. 

  

Porcentagem de cobertura 

vacinal atingida (PNI). 

  



Atingir as coberturas vacinais 

do calendário básico de 

vacinação da criança, 

disponíveis pelo Programa 

Nacional de Imunização. 
 

Registrar 100% das doses de 

vacinas aplicadas em todas as 

salas de vacinação do 

município e ações extra - 

muro. 

Garantir a cobertura vacinal de 

100% dos recém-nascidos 

nascidos no município. 

 

Registrar no sistema SIPNI 

Desktop mensalmente as 

vacinas administradas. 

 

 

Vacinar e registrar no SIPNI 

desktop todos os recém-

nascidos vacinados. 

Porcentagem de doses 

aplicadas registradas no 

SIPNI. 

 

 

Porcentagem de cobertura 

vacinal atingida (PNI). 

Porcentagem de doses 

aplicadas e registradas. 

  

Atingir cobertura vacinal nas 

vacinas para menores de 2 

anos, preconizada meio da 

pactuação Interfederativa 2017 

a 2021. 

Garantir cobertura vacinal de 

95% das vacinas disponível 

para as crianças no segundo 

ano de vida 

Registrar no sistema SIPNI 

Desktop mensalmente as 

vacinas administradas. 

Acompanhamento da situação 

vacinal por meio das equipes 

ESF. 

Porcentagem de cobertura 

vacinal atingida (PNI). 

 Cobertura 2018 = Doses 

aplicadas/nascidos vivos ano 

anterior x100. 

Cobertura 1°trim 2018= Doses 

aplicadas 1°trim 2018 



/nascidos vivos 1°trim ano 

anterior  x100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curar 95% dos casos 
diagnosticados de 
HASENÍASE;  
 

Realizar dose mensal 

supervisionada em 100%dos 

pacientes portadores de 

hanseníase. 

Realizar 100% 

debaciloscopias dos pacientes 

diagnosticados com 

hanseníase. 

Realizar avaliação de 85% dos 

contatos domiciliares. 

Realizar dose supervisionada 

nos pacientes portadores de 

hanseníase. 

 

Realizar baciloscopia dos 

pacientes com diagnóstico 

dehanseníase. 

 

Realizar avaliação dos 

contatos domiciliares dos 

pacientes diagnosticados com 

hanseníase. 

Número de dose realizada = 

número de pacientes 

diagnosticados. 

 

Número de baciloscopias  = 

número de pacientes 

diagnosticados. 

 

Números de contatos 

avaliados de acordo com 

registro no SINAN. 

Capacitar às equipes de 

Estratégia Saúde da Família 

para busca ativa e diagnóstico 

de Hanseníase; 

Capacitar 90% dos Médicos e 

enfermeiros para Diagnostico 

e busca ativa pacientes de 

Hanseníase. 

Realizar capacitação para  

médicos e Enfermeiros das 

Equipes de ESF. 

1 Capacitação para médicos e 

Enfermeiros. 

Descentralizar as ações de 

busca ativa do Programa de 

Descentralizar 100% das 

ações de busca ativa do 

Treinar as equipes de ESF 

para realização de 

Treinar 10 equipes de ESF. 



Controle de HANSENÍASE; 

 

Programa de Hanseníase para 

ESF. 

diagnostico, tratamento e 

busca ativa de hanseníase. 

 

 

 

 

Curar 95% dos casos 

diagnosticados de 

TUBERCULOSE  

 

 

Realizar dosesupervisionada 

em 100% dos casos de 

tuberculose do Município. 

 

Oferecer baciloscopiapara 

100% dos 

sintomáticosrespiratórios 

identificados. 

Ofertar teste rápido de HIV 

para 100% dos pacientes 

portadores de tuberculose. 

Realizar dose supervisionada 

nos pacientes portadores de 

tuberculose conforme 

protocolo de TDO. 

Oferecer baciloscopia (BAAR) 

para os sintomáticos 

respiratórios. 

Realização de teste rápidode 

HIV para todos os pacientes 

portadores de tuberculose 

diagnosticados. 

Número de doses 

supervisionadas. 

 

 

Número de baciloscopias 

realizadas. 

 

Número de testesrápidos de 

HIV realizados por pacientes 

portadoresde Tuberculose. 

Capacitar às equipes de 

Estratégia Saúde da família 

para e busca ativa e 

diagnóstico de Tuberculose. 

Capacitar 90% dos Médicos e 

enfermeiros para Diagnostico 

e busca ativa pacientes de 

Tuberculose. 

 

Realizar capacitação para  

médicos e Enfermeiros das 

Equipes de ESF. 

1 Capacitação para médicos e 

Enfermeiros. 

 

Descentralizar as ações de 

busca ativa do Programa de 

Descentralizar 100% das 

ações de busca ativa do 

Treinar as equipes de ESF 

para realização de 

Treinar 10 equipes de ESF. 



Controle de Tuberculose;  

 

Programa de Tuberculose 

para ESF. 

diagnostico, tratamento e 

busca ativa de tuberculose. 

Encerrar 100% das fichas de 

Leishmaniose em tempo 

oportuno.  

 

Encerrar 100% das fichas de 

Leishmaniose em tempo 

oportuno.  

 

Acompanhar os através dos 

relatórios mensais de 

leishmaniose. 

Número de fichas encerradas 

= número de notificações. 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

OBJETIVO 3.2: Fortalecer a Vigilância em Saúde, desenvolvendo o conjunto de ações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de caráter 

individual ou coletivo de acordo com as diretrizes, ações e metas estabelecidas, contribuindo para a promoção da Saúde e 

prevenção e controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Realizar censo nos 

estabelecimentos deste 

município. 

 

Realizar cadastramento de 

80% dos estabelecimentos 

subordinados à fiscalização 

sanitária. 

Realizar cadastramento dos 

estabelecimentos 

subordinados à fiscalização 

sanitária. 

Nº de estabelecimentos 

subordinados 

à fiscalização sanitária 

cadastrados / total 

deestabelecimentos 

subordinados à 



 

 

 

fiscalização sanitária X 100 

Manter uma equipe completa 

para atender toda demanda do 

município, com um servidor 

para tarefas administrativas no 

escritório. 

 

Inserção de no mínimo mais 

um fiscal sanitária, na equipe 

VISA. 

Realizar a contratação de no 

mínimo mais um fiscal 

sanitária. 

06 funcionários na equipe 

VISA. 

Atualizar Código de Vigilância 

Sanitária do município de 

Afonso Cláudio. 

 

Atualizar Código de Vigilância 

Sanitária do município de 

Afonso Cláudio 

Atualizar Código de Vigilância 

Sanitária do município de 

Afonso Cláudio 

Código de Vigilância Sanitária 

municipal atualizado 

oficialmente e operando. 

Elaborar ações em conjunto 

com departamento de 

fiscalização do município. 

 

Realizar reuniões 04 

trimensais com o 

Departamento de Fiscalização. 

Realizar reuniões 04 

trimensais com o 

Departamento de Fiscalização 

do município para alinhar as 

ações a serem realizadas. 

Nº de reuniões realizadas / Nº 

reuniões estabelecidas x 100 



VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

OBJETIVO 3.3: Fortalecer a Vigilância em Saúde, desenvolvendo o conjunto de ações da VIGILÂNCIA AMBIENTAL, de caráter 

individual ou coletivo de acordo com as diretrizes, ações e metas estabelecidas, contribuindo para a promoção da Saúde e 

prevenção e controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis. 

 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Manter firmada parceria com a 

secretaria de Obras e Meio 

Ambiente, assim obtendo 

auxílio em Mutirões, denuncias 

entre outros. 

 

Realizar 80% de visitas 

domiciliares nos imóveis 

cadastrados no Sistema de 

Informação de Dengue 

(SISFAD), em cada 

ciclo, em um total de 04 

(quatro) ciclos. 

-Realizar Levantamentos de 

Índice Rápido de Aedes 

aegypti (LIRAa); 

-Visitar os imóveis 

cadastrados no Município; 

-Realizar bloqueio da 

transmissão de casos de 

Dengue; 

-Realizar mutirão de controle 

de roedores em vias públicas; 

-Visitar quinzenalmente os 

Pontos Estratégicos (PE) 

cadastrados. 

Número de ciclos que 

atingiram mínimo de 80% de 

cobertura de imóveis visitados 

para controle vetorial da 

dengue.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Estabelecer através do gestor, 

condições mínimas de 

manutenção (Veículo em 

perfeito estado, pessoal 

capacitado) dos programas 

VIGIÁGUA E MI DENGUE;  

Realizar 85% de análises nas 

amostras de água para 

consumo humano quanto aos 

parâmetros coliformes totais, 

cloro residual livre e turbidez. 

-Inspecionar as escolas e 

creches municipais quanto a 

qualidade da água para 

consumo humano; 

-Coletar amostras de água de 

consumo humano para análise 

laboratorial segundo os 

parâmetros estabelecidos pelo 

ministério da saúde 

 

Proporção de análises 

realizadas em amostras de 

água para consumo humano 

quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro residual 

livre e turbidez. 

Manter Grupo de PESMS 

(Programa de Educação em 

Saúde), assim possibilitando 

trabalhos educativos e 

capacitações relativas aos 

agravos de saúde pública no 

município. 

Promoverno mínimo 10 

mobilização/sensibilização da 

população com educação em 

saúde, de acordo com a 

situação epidemiológica 

municipal. 

Realizar trabalhos educativos 

nas escolas da rede pública 

municipal; 

Realizar trabalhos educativos 

com grupos específicos; 

Nº de 

mobilizações/sensibilização 

realizadas. 

Realizar campanha anti-rábica 

anualmente, através da 

manutenção básicas das 

Atingir 100% de cobertura 

vacinal na campanha 

antirrábica anual. 

Realizar campanha de 

vacinação animal. 

% de cobertura. 



equipes e capacitação das já 

existentes.  

 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

DIRETRIZ 4 - Consolidar a atenção farmacêutica integral à saúde do cidadão por meio de um atendimento humanizado e de uma 

dispensação qualificada com orientações farmacêuticas, com foco no uso racional de medicamentos.  

 

OBJETIVO 4.1: Intensificar a gestão da Assistência Farmacêutica Municipal, no que se refere à implementação das atividades do 

ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação) assim como dos 

instrumentos de gestão, de forma a qualificar o acesso da população a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Adequação a Base Nacional 

de Dados de Ações e Serviços 

da Assistência Farmacêutica 

(BNDASAF), consolidando os 

dados na plataforma nacional 

de posição de estoque, 

Adequar a base de envio de 

dados da assistência 

farmacêutica. 

 

 

 

Solicitar ao Software o acesso 

ao Web Desk Do BNDASAF e 

senhas para acesso do 

sistema. 

Envio dos dados ao  

BNDASAF (SIM). 

 



entradas, saídas, avaliações e 

dispensações realizadas pelos 

estabelecimentos de saúde.  

Elaboração de uma nova 

Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT). 

Criar 01 comissão de farmácia 

e terapêutica. 

 

Publicação de ato normativo 

da instituição da Comissão de 

farmácia e Terapêutica. 

Comissão de Farmácia e 

Terapêutica atuando (SIM). 

Manutenção e implementação 

das atividades do ciclo da 

Assistência Farmacêutica 

(seleção, programação, 

aquisição, armazenamento, 

distribuição, dispensação). 

Aumentar em 5% número de 

dispensações. 

Melhorias nos processos de 

assistência farmacêutica. 

% de dispensações. 

Criação de indicadores de 

qualidade dos processos da 

Assistência Farmacêutica com 

avaliação de desempenho. 

 

Limitar a falta de 

medicamentos no estoque 

físico da farmácia básica 

municipal em até 10%. 

 

 

Monitorar processo de 

aquisição de medicamentos. 

 

% de medicações em falta. 

Atualização da REMUME 

(Relação Municipal de 

Atualizar a lista da REMUME. Publicação de ato normativo 

nomeando a Comissão de 

Lista atualizada. 



Medicamentos Essências) e 

manutenção da oferta dos 

medicamentos padronizados;  

 

atualização da lista da 

REMUME; 

Realizar momento com equipe 

médica para discussão da 

REMUME; 

Publicar nova lista da 

REMUME atualizada. 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

DIRETRIZ 5 - Qualificação do modelo de gestão compartilhada com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com 
foco em resultados e participação social.  
 
OBJETIVO 5.1 – Fortalecer a gestão democrática do SUS, ampliando a participação social na formulação e no controle da 

execução da política municipal de saúde. 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Acompanhar e Assessorar o 

Conselho Municipal de Saúde 

de Afonso Cláudio. 

 

Acompanhar 100% reuniões 

do CMS. 

Acompanhar as reuniões e 

assessoras os representantes 

dos Conselhos locais de 

Saúde. 

Reuniões acompanhadas. 



Fortalecer o Conselho 

Municipal de Saúde de Afonso 

Cláudio. 

Fortalecer o CMS nas ações e 

trabalhos necessários do 

CMS. 

Disponibilizar uma secretária 

executiva para executar os 

trabalhos do CMS Afonso 

Cláudio; 

Disponibilizar uma linha 

telefônica para o CMS; 

Disponibilizar transporte dos 

conselheiros em reuniões 

itinerantes nos distritos 

quando houver; 

Secretária executiva 

contratada. 

Promover a participação de 

representantes do Conselho 

Municipal de Saúde de Afonso 

Cláudio, em 100% dos 

eventos ofertados pelas 

diversas instâncias de controle 

social.  

 

Disponibilizar a participação 

dos Conselheiros Municipais 

de Saúde em 70% nos cursos 

ofertados pelo Conselho 

Estadual de Saúde. 

Disponibilizar a participação 

dos Conselheiros nos cursos 

ofertados pelo CNE. 

% de participação. 

Informar ao conselho 

municipal de saúde do 

Informar 100% dos eventos 

realizados pelo Secretaria 

Promover a participação dos 

CMS em 100% dos eventos 

Participação dos Conselheiros 

no eventos. 



Município de Afonso Cláudio o 

processo de trabalho dos 

diversos setores da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Municipal de Saúde ao CMS. ofertados pelo CMS. 

 

GESTÃO EM SAÚDE 
 

DIRETRIZ 6 - Reorganizar o modelo assistencial de forma a garantir melhoria nas condições de saúde da população.  
 
OBJETIVO 6.1: Implementar o Modelo de Atenção à Saúde no município por meio do cumprimento dos princípios estabelecidos 

na Política Nacional de Atenção: Acessibilidade, Vínculo, Coordenação, Continuidade do Cuidado, Territorialização e Adscrição da 

clientela, Responsabilização e Humanização. Reorganização de canal de acesso da população para sugestões, reclamações, 

denúncias de violações de seus direitos enquanto usuários do SUS. 

 

META PMS 2018-2021 META 2018 AÇÕES 2018 INDICADOR 

Contratar profissionais de 

saúde de maneira a atender 

as necessidades do Sistema 

de Saúde Municipal, para 

atender adequadamente os 

Realizar a contratação de 

profissionais necessários para 

atender as necessidades de 

Saúde no Município. 

Realizar processos seletivos, 

quando for o caso; 

Realizar a convocação por 

meio do concurso público. 

Profissionais contratados. 



serviços existentes e os 

serviços a serem implantados 

na rede Municipal. 

Oferecer capacitação e 

treinamento aos profissionais 

de saúde, inclusive médicos, 

visando à melhoria da 

qualidade dos serviços 

ofertados.  

Realizar treinamentos em 

parceria com outros entes 

federados e pela gestão 

municipal com equipe de 

profissionais de saúde do 

Município. 

Promover treinamentos para 

os profissionais de saúde; 

Disponibilizar transporte, 

quando for o caso, para 

treinamentos fora do 

Município. 

Treinamentos realizados. 

Garantir à aplicação dos 

recursos financeiros 

destinados a saúde em todos 

os blocos de financiamento. 

Realizar aplicação dos 

recursos financeiros 

destinados a saúde de acordo 

com os blocos de 

financiamento. 

Acompanhar/monitorar  os 

recursos do SUS no site 

Fundo a Fundo. 

Recursos financeiros 

aplicados. 

 

 


