
Resumo da Programação Anual de Saúde - 2021

Município: Goianira - GO
Região de Saúde: Central

Período do Plano de Saúde: 2018-2021

Data de finalização: 30/08/2021 10:42:54

Status da PAS: Em Análise no Conselho de Saúde

Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas Anualizadas e Indicadores
DIRETRIZ Nº 1 - Condições de Saúde da População

OBJETIVO Nº 1.1 - Reorganizar as Unidades de Saúde para atender a população em todos os ciclos de vida, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde com cuidado adequado, no tempo, lugar e na
qualidade necessária a cada situação.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

1.1.1 Reorganizar o processo de trabalho das equipes das Unidades de Saúde ampliando o acesso da população, com
participação do controle social.

Percentual de unidades de saúde com processo de trabalho
reorganizado - agenda implantada/ano

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Prorrogação dos horários de abertura e fechamento das Unidades Básicas de Saúde.

1.1.2 adequar a estrutura física das Unidades de Saúde. Número de Unidades de Saúde reformados/construí das/ano. 0 2017 Número 4 8 Número

Ação Nº 1 - Horário estendido com o Programa Saúde na Hora.

1.1.3 Implantar o sistema para o agendamento inicial pela equipe e Regulação das U.B. de Saúde Percentual de Unidades de Saúde com sistema implantado. 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Sistema de Agendamento implantado

1.1.4 Realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde dos usuários inscritos no Programa BolsaFamília. Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção
Básica

- - - 80,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Pacientes beneficiários do programa bolsa família, todos inscritos nos programas da atenção básica.

Ação Nº 1 - Pacientes beneficiários do programa bolsa família, todos inscritos nos programas da atenção básica.

1.1.5 Ampliar o número de UBS com o Programa de controle do Tabagismo. Número de Unidades de Saúde com o Programa de controle
do Tabagismo /ano.

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Todas as Unidades Básicas de Saúde com o programa implantado.
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1.1.6 Manter equipes estratégicas da Atenção Primária à Saúde (APS). (Estratégia de Saúde da Família - ESF, Estratégia
de SaúdeBucalESB,Núcleode Apoio à Saúde da Família ¿ NASF e ACS/ACE

Equipes estratégicas da APS ¿ Atenção Primaria a Saúde
mantidas

100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Equipes mantidas e trabalhando em parceria com os programas e projetos.

1.1.7 Manter a qualidade do atendimento Humanizado de todos os usuários do SUS Preparar os profissionais para o acolhimento 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Atendimento prioritário com qualidade e eficiência.

1.1.8 Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares, odontológico e NASF das Unidades Manter contrato de manutenção dos equipamentos 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Equipamentos mantidos em bom estado para uso.

Ação Nº 2 - Realizar manutenção a cada 2 meses, para melhor desenvolvimento do trabalho.

1.1.9 Manter e aprimorar as ações relacionadas à saúde visual e auditiva no Programa de Saúde Escolar¿ PSE Percentual de Alunos da educação inscritos no PSE com
ações relacionadas à saúde visual e auditiva

100,00 2017 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Programa mantido no Programa Saúde na Escola.

Ação Nº 2 - Realizar um dia D para realização de exames nos escolares.

1.1.10 Realizar processo seletivo para categoria ACS e ACE de acordo com portaria Ministerial. Atualizar cobertura nas áreas descobertas 1 2018 Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Concurso realizado.

1.1.11 Adquirir 2 automóveis 4 portas, flex, ar. Para uso exclusivo da Atenção Primaria a Saúde 2 - Número 0 2 Número

Ação Nº 1 - Veículos adquiridos nos anos anteriores.

DIRETRIZ Nº 2 - Implantar as redes de Atenção Prioritárias(Saúde da Mulher, Pré Natal, Parto e Puerpério/Saúde Mental/Pessoa/Saúde do Idoso) com Deficiência

OBJETIVO Nº 2.1 - Implantar a Rede garantindo o cuidado no pré- natal, parto e puerpério e a todas as crianças nos primeiros 2 anos de vida.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

2.1.1 Implantar e manter garantindo o cuidado no pré-natal, parto e puerpério e a todas
as crianças nos primeiros 2 anos de vida.

Implantar e garantir o atendimento ao pré natal nas primeiras semanas de gestação. 18 2018 Número 18 18 Número

Ação Nº 1 - Assistência mantida e realizada na atenção básica e na hospitalar.

2.1.2 Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres
Goianirense cadastradas nas Unidades de Saúde, de 25a 64 anos.

Razão de exames citopatológicos de colo de útero realizada /ano. 0,50 - Percentual 0,55 0,50 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar ações de divulgação do programa.

Ação Nº 2 - Realizar divulgação da realização do programa nas unidades com horário estendido.

2.1.3 3Intensificar a realização de mamografia de rastreamento bienal nas mulheres
Goianirenses de 45 à 69 anos cadastradas nas Unidades de Saúde

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na
população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.

0,30 2017 Percentual 0,32 0,30 Percentual

Ação Nº 1 - Realização de exames de mamografia na faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde.

Ação Nº 2 - Realizar busca ativa nas mulheres cadastradas com a faixa etária indicada, para realização do exame.

OBJETIVO Nº 2.2 - Implantar a Rede de Saúde Mental
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

2.2.1 Implantar e manter serviço de estabilização para situação de crise psiquiátrica. Nº de serviço de estabilização para situação de crise psiquiátrica
implantado e mantido.

1 2018 Número 1 1 Número

Ação Nº 1 - Manter serviço juntamente com o CAPS.

Ação Nº 2 - Oferecer tratamento especializado para os pacientes que apresentarem crise psiquiátrica.

Ação Nº 3 - Serviço implantado e mantido.

2.2.2 Construção de uma sede própria do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Melhor garantir aos profissionais o atendimento individual e de
grupos

1 - Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Sede própria contruída.

Ação Nº 2 - Programas desenvolvidos conforme demanda.

2.2.3 Implantar sistema de informatização e-sus no Centro de Atenção Psicossocial -
CAPS

Número de computadores do Centro de Atenção Psicossocial com
sistema e-sus

1 2017 Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Serviço de informatização implantado e mantido.

2.2.4 Adquirir 01 veiculo 4 portas, flex, ar condicionado, direção hidráulica. Agilizar e facilitar o acesso dos profissionais e pacientes 1 2018 Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Veículo adquirido para Atenção Básica.

2.2.5 Garantir alimentação aos usuários que permanecerão 8h de assistência Adquirir alimentação e assistência diferenciada 40,00 - Percentual 40,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Oferecer alimentação aos usuários que participam ativamente das oficinas e programas ofertados pelo CAPS.

2.2.6 Garantir os cuidados com assistência multiprofissional para fortalecimento da Rede
Mental Terapêutica.

Adquirir material necessário para atendimento terapia ocupacional. 80,00 2018 Percentual 80,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Assistência realizada e mantida com equipe multiprofissional atuante.

Ação Nº 2 - Realização de reuniões entre a equipe, para discussão de casos.

OBJETIVO Nº 2.3 - Incluir o cuidado integral da pessoa com deficiência nas redes de atenção à saúde, reorganizando as ações nos diversos pontos de atenção.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-
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de
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2.3.1 Implantar nas Unidades de Saúde a utilização de instrumentos de detecção precoce, de riscos para desenvolvimento
infantil, incluindo os Transtornos mentais e deficiência física

Percentual de Unidades de Saúde com os instrumentos
de detecção precoce implantados/ano

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Trabalho desenvolvido entre a equipe multiprofissional.

2.3.2 Incorporar a atenção à Pessoa com Deficiência às diversas linhas de cuidado das redes de atenção. Inclusão da atenção à Pessoa com Deficiência nas
diversas linhas guias de cuidado.

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Oferecer serviço de eficiência e qualidade aos usuários portadores de necessidades especiais.

Ação Nº 2 - Adequar as unidades para o acesso do usuário com deficiência.

2.3.3 Organizar a Rede de Atenção à Criança com risco de desenvolvimento para o transtorno do espectro autismo com clareza
dos fluxos e competência de cada ponto de atenção,com criação de protocolo.

Rede Implantada 4 - Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Criação de protocolo, fluxos, organograma para atendimento aos pacientes especiais.

OBJETIVO Nº 2.4 - Reorganizar a atenção à saúde do portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabete Melitus e Idoso no cuidado integrado em rede desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
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2021

Meta
Plano(2018-

2021)
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de
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2.4.1 Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica de acordo com os estratos de risco. Proporção de Portadores de Hipertensão arterial sistêmica cadastrados
conforme risco

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar aferição de pressão arterial a cada dois meses.

Ação Nº 2 - Atualizar os cadastro dos hipertensos.

Ação Nº 3 - Realizar acompanhamento na Atenção Básica os pacientes hipertensos.

2.4.2 Reorganizar a atenção aos portadores de Diabete de acordo com os estratos de risco. Proporção de portadores de diabete cadastrados conforme risco. 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar atualização dos cadastros dos pacientes diabéticos.

Ação Nº 2 - Realizar ações para conscientizar os diabéticos.

Ação Nº 3 - Realizar consultas trimestrais para diminuir o risco de gravidade da Diabetes, solicitando exames de hemoglobina glicosilada.

2.4.3 Instituir atenção especializada via telessaúde para apoiar a atenção à saúde das pessoas com hipertensão,
diabete e/ou idosas.

Percentual de Unidades de Saúde com atenção especializada via
telessaúde instituída/ano.

80,00 2018 Percentual 80,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Equipe multiprofissional atuante na APS, assistência prestada pelo telesaúde.

2.4.4 Instituir novas pratica de cuidado apoiando às condições crônicas, tais como: apoio ao auto cuidado,
grupo operativo, grupo de praticas, cuidado compartilhado, entre outras.

Percentual de Unidades de Saúde que realizam ações de cuidado
apoiado às condições crônicas/ano com Equipe NASF.

100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Assistência compartilhada para toda a família.

2.4.5 Reestruturar a rede de atenção à pessoa idosa. Rede da pessoa idosa reestruturada e acompanhada pelo NASF 4 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Atendimento de qualidade e rapidez a pessoa idosa.

Ação Nº 2 - Atendimento com equipe multiprofissional para pessoa idosa.

OBJETIVO Nº 2.5 - Reorganizar a atenção à Saúde Bucal, visando cuidado integrado em rede, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

2.5.1 Implantar e manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos de
risco.

Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 18 2018 Número 18 18 Número

Ação Nº 1 - Oferecer horário estendido a população referente à saúde bucal.

2.5.2 Manter os serviços Programa de Prótese Dentário Total Número de Próteses confeccionado de acordo com a necessidade 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Serviço mantido com grande adesão da população ao programa.

2.5.3 Manter atendimento de urgência odontológica nas Unidades de Saúde com
Raio X

Número de Unidade com atendimento odontológico garantido. 85,00 2018 Percentual 18,00 85,00 Percentual

Ação Nº 1 - Programa mantido nas Unidades Básicas de Saúde.

2.5.4 Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na
Atenção Primaria Saúde - APS

Percentual de Unidades de Saúde que realizam ações de prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de boca

100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar assistência preventiva à população mediante diagnostico precoce.

Ação Nº 2 - Realizar ações de orientação e instrução.

2.5.5 Manter cobertura nas Escolas inscritas no PSE ¿ Programa Saúde na Escola Programar assistência nas Escolas 80,00 2017 Percentual 80,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Programa mantido com equipe multiprofissional.

DIRETRIZ Nº 3 - Promoção a Saúde

OBJETIVO Nº 3.1 - Implantar a política municipal de promoção da saúde em consonância com a política nacional de promoção da saúde e com a agenda de desenvolvimento sustentável
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

3.1.1 Elaborar a política Municipal de Promoção à Saúde Política elaborada 1 2018 Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Política elaborada, implementada e mantida.

3.1.2 Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de
Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional de Promoção à Saúde

Política Municipal de Promoção à
Saúde implantada

1 - Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Manter as metas dos indicadores de acordo com sua população assistida.

3.1.3 Manter a qualidade e incentivar as equipes e gestores a melhorar a qualidade dos serviços da saúde. Manter o funcionamento das equipes
avaliadas pelo PMAQ-AB

80,00 2018 Percentual 14,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Qualidade do serviço mantida, procurando melhorar e inovar a cada dia.

DIRETRIZ Nº 4 - Rede de Atenção à Urgência e Emergência

OBJETIVO Nº 4.1 - Implantar a rede de atenção as urgências e emergências para atender a população, desenvolvendo ações de assistência com cuidado adequado, no tempo, lugar e na qualidade necessária a cada situação.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Indicador (Linha-Base) Meta
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2021

Meta
Plano(2018-
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4.1.1 Capacitar as equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências. Percentual das Unidades de Saúde com
equipes capacitadas.

80,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realização de pequenas cirurgias nas unidades de saúde.

Ação Nº 2 - Equipes capacitadas.

4.1.2 Instalar o Núcleo de Educação Permanente em Urgência dos profissionais que atuam nos pontos de atenção da rede de Urgência e
Emergência.

Núcleo de Educação Permanente em
Urgência mantido

1 - Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Núcleo implantado.

Ação Nº 2 - Realizar capacitação com os profissionais que atuam na urgência e emergência.

4.1.3 Ampliar a oferta de leitos de observação anualmente Total de leitos de observação ampliados no
ano

20 2017 Número 0 20 Número

Ação Nº 1 - Aumento da oferta de leitos em 2020, devido a pandemia.

4.1.4 Construir a sede própria do SAMU 192 Manter a equipe do SAMU 192 em espaço
adequado

1 2018 Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Sede própria construída em 2019, e mantido o funcionamento.

4.1.5 Realizar avaliação qualitativa das Declarações de óbitos precoces por doenças cardiovasculares, ocorridos nas Unidades de Saúde e
Ambulatório Municipal.

100% dos óbitos por doenças
cardiovasculares ocorridos no Município

100,00 2017 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Todas a Declarações óbito são computadas, investigadas e analisadas.

4.1.6 Elaborar protocolo de integração dos atendimentos de atenção e dos processos operacionais da rede de Saúde. Protocolo Elaborado 1 2018 Número 0 2.018 Número

Ação Nº 1 - todos os protocolos foram elaborados, implementados e entregues a cada coordenador de unidade assistencial.

4.1.7 Divulgar no Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no CMS, nas Unidades de Saúde e em outros meios de comunicação em
quais situações as pessoas devem procurar as Unidade de Saúde e Ambulatório.

Informação divulgada 1 2018 Número 1 1 Número

Ação Nº 1 - Informes realizados por toda a equipe e disponível no site da prefeitura.

4.1.8 Implantar o Complexo Regulador no município Complexo Regulador Implantado 1 - Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Complexo regulador implantado, instalado e mantido.

DIRETRIZ Nº 5 - Organização da atenção primaria a saúde, ambulatorial e especializada - Saúde em Rede
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OBJETIVO Nº 5.1 - Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e tempo oportuno de acordo com as suas
necessidades

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

5.1.1 Publicar os encaminhamentos para a atenção especializada no Sistema Municipal de Saúde de acordo com o sistema
Estadual

Disponibilizar o sistema no Portal da SMS. 80,00 2018 Percentual 80,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Atualizar a fila de espera do complexo regulador.

Ação Nº 2 - Manter lista de espera do sistema regulador.

5.1.2 Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contrareferência e
transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção primária e especializada.

Percentual de serviços da rede de atenção com fluxo de
comunicação de referência e contra- referência
implantado/ ano.

100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Programa instalado e liberação de acesso aos servidores do SUS.

5.1.3 Monitorar informações nos serviços ambulatoriais especializados através , divulgando-as junto aos Conselhos de Saúde. Número de relatórios de atendimento elaborados/ano 2 2018 Número 2 8 Número

Ação Nº 1 - Serviços apresentados e posteriormente fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde.

5.1.4 Aumentar oferta de Especialidades Médicas de acordo com as necessidades Resolver fila de espera nas especialidades com maior
necessidade

2 - Número 1 2 Número

Ação Nº 1 - Aumentar as especialidades, conforme demanda e necessidade da população.

Ação Nº 2 - Especialidades mantidas.

5.1.5 Implantar a Equipe SAD ¿ Serviço de Atenção Domiciliar (Melhor em casa) com equipe multiprofissio nal para o cuidado
do paciente em condição crônica referenciado pela Atenção Primária à Saúde após a estratificação de risco e com critérios
de Encaminhamento.

SAD - Serviço de Atenção no Domicilio, novo modelo
de assistência

1 2018 Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Equipe implantada em 2018.

Ação Nº 2 - Prestação de serviços continuados mantida.

5.1.6 Implantação da 2ª equipe NASF I Equipe Implantada: Resolução CIR 017/17 ¿ Resolução
CIB 127/17

1 2017 Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Equipe implantada em 2018.

DIRETRIZ Nº 6 - Regulação do Sistema Municipal de Saúde

OBJETIVO Nº 6.1 - Atender as necessidades de saúde dos usuários, de forma eficiente, efetiva e oportuna, otimizando a capacidade operacional dos serviços,com lógica de priorização e enfrentamento de iniqüidades.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)
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de

MedidaValor Ano Unidade
de
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6.1.1 Avaliar e auditar a trajetória do paciente nos pontos de atenção à saúde conforme as linhas de cuidados das redes de
atenção prioritárias.

Número de processos de auditoria realizados, conforme
prioridades estabelecidas pelo gestor municipal

3 2018 Número 3 3 Número

Ação Nº 1 - Atendimento do usuário, conforme a sua necessidade, mediante a capacidade dos serviços ofertados.

6.1.2 Realizar estudos para dimensionar a necessidade Estudo realizado 2 - Número 0 2 Número

Ação Nº 1 - Realização de estudo para avaliar a real necessidade dos usuários que procuram o serviço.

6.1.3 Realizar estudo da oferta de serviço das especialidades Monitorar as ofertas da APS e Especialidades 2 2018 Número 0 2 Número

Ação Nº 1 - Realização de um estudo para verificar a necessidade do usuário em procurar determinada especialidade.

6.1.4 Avaliar e monitorar continuamente a oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme definido nos contratos
dos prestadores de serviços do SUS

Percentual de avaliações realizadas em relação ao número
total de estabelecimentos com contrato

90,00 - Percentual 90,00 90,00 Percentual

Ação Nº 1 - Avaliar e monitorar a oferta de serviços, mediantes pautações e convênios firmados.

6.1.5 Definir e implantar indicadores conforme parâmetros assistenciais Estabelecidos para monitoramento dos programas de
saúde por perfil de atendimento.

Indicadores parâmetros assistenciais definidos e
implantados nos serviços de saúde priorizados pelo gestor
municipal

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implantar indicadores para monitoramento dos programas de saúde, de acordo com o perfil de atendimento.

6.1.6 Monitorar o nº de consultas por paciente de acordo preconizado MS Percentual de consultas para pacientes da rede pública 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Monitoramento de consultas conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

6.1.7 Auditar serviços de saúde conforme necessidade apontada nos relatórios de avaliação dos serviços Percentual de serviços auditados 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Auditar serviços de saúde conforme relatórios apresentados.

6.1.8 Realizar o monitoramento e o acompanhamento dos processos de habilitação do Cartão SUS. População acompanhada com cartão SUS 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar o cadastramento conforme apresentação de documentos pessoais.

Ação Nº 2 - Monitorar o cadastro do CNS.

6.1.9 Realizar, anualmente, estudos avaliativos quanto à compatibilidade entre a capacidade instalada, a programação e a
produção dos estabelecimentos de saúde que integram o Sistema Municipal de Saúde, priorizados pelo gestor
municipal.

Número de estudos realizados conforme priorizado pelo
gestor municipal

4 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Realização de estudos relacionados a compatibilidade entre produção, programação e capacidade instalada dos estabelecimentos de saúde.
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DIRETRIZ Nº 7 - Vigilância em Saúde ¿ vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental (Goianira sem Mosquito)

OBJETIVO Nº 7.1 - Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista 2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

7.1.1 Realizar dois LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por
Aedes aegypti) ao ano.

Número de LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes
aegypti) realizados ao ano

2 2018 Número 2 8 Número

Ação Nº 1 - Realizar dois levantamentos ao ano.

7.1.2 Realizar ações de controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação
menor que 1%.

Percentual de infestação do Aedes aegypti no município 1,00 - Percentual 1,00 1,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realização de campanhas para controle do Aedes Aegypti.

7.1.3 Realizar investigação no comercio para infestação do Aedes Aegypti Número de investigação de acordo com o comercio juntamente com a VISA 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar investigação e controle in loco nos comércios do município.

7.1.4 Realizar trabalhos Educativos nas Escolas Realizar palestras nas escolas com equipe Educação em Saúde, PSE e VISA 4 2018 Número 4 16 Número

Ação Nº 1 - Realizar palestrar nas escolas, no intuito de educar os alunos sobre como reduzir a taxa de contaminação do mosquito Aedes Aegypti.

Ação Nº 2 - Criação de vídeos nas redes sociais, orientando as pessoas sobre como se proteger do mosquito da dengue.

OBJETIVO Nº 7.2 - Estabelecer ações buscando qualidade dos serviços de Vigilância em Saúde.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

7.2.1 Manter o Núcleo de vig. de Informatização Estratégicas, Planejamento interligado com a rede
pública

Manter a rede de informatização implantado e mantido 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Núcleo de vigilância informatizado e interligado com a rede pública.

7.2.2 Construir a sede da Vigilância em Saúde Garantir uma melhor estrutura física 1 - Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Sede construída dentro do prédio da Secretaria Municipal de Saúde.

7.2.3 Realizar as inspeções conforme pactuado na Programação Anual da Vigilância Sanitária
(PAVS)

Percentual de inspeções realizadas 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar inspeções conforme pactuação.
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7.2.4 Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais
que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Municipio.

Percentual de amostras encaminhadas 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Encaminhar os animais com sintomatologia de raiva ao Laboratório do LACEN.

7.2.5 Realizar atividades da vigilância ambiental nas áreas consideradas de risco para a transmissão
de doenças.

Número de atividades realizadas/ ano 2 2018 Número 2 8 Número

Ação Nº 1 - Realização de visitas nas áreas com maior risco de transmissibilidade.

7.2.6 Ampliar o nº de notificações dos casos de doenças e agravos em toda rede de saúde. Número de notificações em toda a rede 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar a notificação de todas as doenças de notificação compulsória.

7.2.7 Realizar o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz
Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano - VIGIAGUA.

Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre,Turbidez e PH

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar coleta e análise de água, conforme pactuação.

7.2.8 Realiza inspeções sanitárias anuais, dando cobertura em todas as esferas Número de inspeções realizadas 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar inspeções conforme pactuado.

7.2.9 Garantir o tratamento de todos os agravos notificados no Município Acompanhar todos os casos em tratamento 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Oferecer medicação necessária para cada agravo notificado.

Ação Nº 2 - Realizar o tratamento das doenças notificadas.

Ação Nº 3 - Garantir atendimento especializado a cada notificação notificada.

7.2.10 Realizar as Declarações de óbitos com causa básica definidas Proporção de Declarações de óbitos com causa básica definida 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Orientação dos profissionais a colocarem a causa básica do óbito.

Ação Nº 2 - Inserir no sistema todas as declarações de óbito com causa básica definida.

7.2.11 Apoiar e executar cobertura vacinal dos cães e gatos ¿ vacina antirábica Proporção de cães e gatos vacinados 75,00 2018 Percentual 75,00 75,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar vacinação antirrábica nos cães e gatos.

OBJETIVO Nº 7.3 - Ação contínuada da vigilância à saúde.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

7.3.1 Classificar recém nascidos com fatores de risco de morbimortalidade, através da
análise das Declarações de Nascidos Vivos.

Percentual de recém nascidos com risco classificados 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar a analise das declarações de Nascidos Vivos, se apresenta fator de risco para morbidade.
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7.3.2 Inserir as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO)
e em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM)

Percentual das Declarações de óbitos e Declarações de Nascidos Vivos (DNV) ocorridos em
Goianira inseridas nos Bancos de informações nacionais.

100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Inserir todos os dados das Declarações de Nascidos Vivos, no SINASC.

Ação Nº 2 - Inserir todos os dados das Declarações de Óbito, no SIM

7.3.3 Realizar vigilância, investigação e análise dos óbitos infantis, fetais, maternos e
de mulheres em idade fértil.

Percentual dos óbitos investigados e analisados 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar a investigação de todos os óbitos infantis.

Ação Nº 2 - Realizar a investigação de todos os óbitos fetais.

Ação Nº 3 - Realizar a investigação de todos os óbitos maternos.

Ação Nº 4 - Realizar a investigação de todos os óbitos de mulheres em idade fértil.

7.3.4 Realizar a busca ativa e vigilância dos contatos intra- domiciliares dos casos
novos de hanseníase

Percentual de contatos intra- domiciliares dos casos novos de hanseníase investigados 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar busca ativa de novos contactantes de hanseníase.

Ação Nº 2 - Realizar busca ativa de novos casos de hanseníase.

7.3.5 Analisar os casos de violência, suspeitos e ou confirmados de pessoas atendidas
nos serviços de saúde, nas escolas municipais e estaduais e centros de educação
infantil e em outros serviços.

Percentual de casos analisados 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Investigas possíveis casos de violência domestica

Ação Nº 2 - Investigas casos suspeitos ou confirmados de violência infantil.

7.3.6 Manter coberturas vacinais do calendário básico de vacinação de crianças
menores de 1 ano

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de
dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e
Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada

95,00 - Percentual 95,00 95,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar busca ativa de crianças faltosas.

Ação Nº 2 - Realizar campanhas para atualização da caderneta de vacinação em menores de 1 ano.

Ação Nº 3 - Aumentar a porcentagem de crianças vacinadas, menores de 1 ano.

7.3.7 Realizar o monitoramento do Município nutricional dos usuários atendidos nas
Unidades de Saúde

Número de relatórios elaborados/ ano 2 2018 Número 0 8 Número

Ação Nº 1 - Monitorar o estado nutricional dos usuários atendidos no município.

Ação Nº 2 - Realização de reuniões em grupo, para discutir sobre estado nutricional.

7.3.8 Implantar o Sistema de Informações do Câncer ¿SISCAN nas Unidades de
Saúde

Número de Unidades de Saúde com SISCAN implantado/ano 80 - Número 100 100 Número

Ação Nº 1 - Implantar o Sistema de Informação de Câncer nas Unidades de saúde, para melhor comunicação entre as equipes.
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7.3.9 Manter ações contínuas de prevenção as DST/HIV/AIDS principalmente junto a
jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e
transexuais, utilizando novas estratégias de comunicação.

Ações de prevenção as DST/HIV/AIDS mantidas 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar a distribuição de preservativos aos grupos mais vulneráveis.

Ação Nº 2 - Realizar atividades educativas sobre prevenção de DST/HIV/AIDS.

Ação Nº 3 - Realização de um dia D, para realização de exames (teste rápido) para diagnóstico

DIRETRIZ Nº 8 - Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde

OBJETIVO Nº 8.1 - Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde em consonância com a missão, visão e valores da Secretaria Municipal de Saúde, e assim garantir qualidade e excelência na assistência em saúde
aos cidadãos.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

8.1.1 Instituir e manter instrumento de avaliação Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde,com apreciação dos
Coord, Gestores e CMS

Instrumento instituído e mantid 4 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Realizar avaliação de satisfação pelos usuários.

Ação Nº 2 - Realizar avaliação dos servidores pelos coordenadores, gestores e conselheiros.

8.1.2 Promover evento de prevenção de saúde para os servidores Atividades dirigidas aos profissionais da Rede
Municipal de Saúde (promoção em saúde)

1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Realização de oficinas de motivação e relaxamento.

Ação Nº 2 - Realizar reuniões em equipe, para discutirem sobre o andamento da assistência.

Ação Nº 3 - Oferecer consultas e exames especializados aos profissionais, que necessitarem

Ação Nº 4 - Promover um dia D diferenciado, com atividades e descontrações.

8.1.3 Implementar Política Municipal de Educação Permanente em Goianira Política Municipal de Educação Permanente
implementada

3 - Número 1 3 Número

Ação Nº 1 - Realização de oficinas, palestras, cursos, minicursos, capacitações para as equipes de saúde.

8.1.4 Implementar plano de ações de integração ensino- serviço com vistas a adequar às novas Diretrizes Curriculares Nacionais
dos servidores.

Plano de ações de integração ensino- serviço
implementadas

1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Realizar capacitações para atualização dos currículos dos servidores.

8.1.5 Implantar programa de Educação continuada para as equipes da Rede Municipal de Saúde em diferentes
temas/desempenhos, com vistas a melhoria da resolutividade e qualidade do cuidado em saúde.

Número de temas/ desempenhos incluídos no Programa
de Educação continuada /ano

8 - Número 8 32 Número

Ação Nº 1 - Oferecer cursos relacionados a temas de resolutividade dos serviços de saúde.
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Ação Nº 2 - Oferecer cursos com temas relacionados a qualidade dos serviços de saúde.

8.1.6 Utilização da ferramenta Telesaúde e conectasus em todas as categorias profissionais Estudo de Dimensionamento da rede de oferta 1 2018 Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Sistema implantado em 2018.

8.1.7 Realizar dimensionamento de experiências exitosas na Atenção Primaria à Saúde de acordo com o modelo de gestão
implantado.

Um estudo de dimensionamento da Atenção Primária à
Saúde envolvendo todas as Unidades

1 - Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Promover discussão de casos, para maior resolutividade dos problemas apresentados.

Ação Nº 2 - Apresentar relato de experiência.

8.1.8 Implantar ponto eletrônico nos departamentos da SMS. Percentual de equipamentos com ponto eletrônico
implantado ao ano

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Ponto eletrônico instalado e funcionando ativamente, com todos os profissionais cadastrados.

DIRETRIZ Nº 9 - Participação da Sociedade e Controle Social

OBJETIVO Nº 9.1 - Fortalecer os mecanismos de controle social
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

9.1.1 Manter a estrutura de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS), através de apoio à reestruturação de sua
secretaria executiva independente

Manter a estrutura do Conselho Municipal de Saúde 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Estrutura do conselho implantada e mantida.

9.1.2 Acompanhar e facilitar a execução orçamentária específica para o Conselho Municipal de Saúde- CMS dentro do
orçamento geral da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

Execução orçamentária específica do CMS
acompanhada e facilitada

10 - Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Conselho Municipal de Saúde participa ativamente na elaboração e execução orçamentária.

9.1.3 Investir na formação dos conselheiros de saúde Municipal com a construção e implementação de cronograma de educação
permanente voltado a este público

Cronograma anual de formação dos Conselheiros de
saúde construído e implementado sendo apreciado no
relatório quadrimestral

1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Oferecer capacitação e cursos para os conselheiros em parceria com o Estado.

9.1.4 Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos as Unidades municipais de saúde do SUS Percentual de Equipamentos Municipais de Saúde com
caixas de sugestões mantidas.

100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Nas unidades de saúde são disponibilizadas caixas com sugestões e fornecidos numero de telefone e e-mail da Secretaria de Saúde.

9.1.5 Garantir e apoiar a participação dos Conselheiros de Saúde em atividades que estejam relacionadas ao Controle Social
promovidas por Conselhos de Saúde (Local, Municipal, Estadual e Nacional) e outras entidades que contribuam para
formação e exercíciodasfunções de conselheiro

Apoio realizado 100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Participação dos conselheiros em eventos de formação em parceria com outros conselhos, juntamente com o Estado.

9.1.6 Garantir a participação e o compromisso com a Gestão Eficiência e transparência na fiscalização da Gestão 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Caso houver saída do conselho, deverá comunicar com antecedência.

9.1.7 Apoiar a realização das Conferências de Saúde(Locais, Distritais e Municipal). Número de Conferências realizadas 2 2018 Número 1 2 Número

Ação Nº 1 - Devido a pandemia não houve conferência.

Ação Nº 2 - A gestão apoia a realização das conferências.

OBJETIVO Nº 9.2 - Ampliar e qualificar a participação da sociedade na construção da política de saúde.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

9.2.1 Regulamentar a Ouvidoria Ativa da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, com base na legislação
vigente,mediante instrumento normativo

Instituir instrumento normativo para regulamentação da
Ouvidoria Ativa da SMS.

1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - A ouvidoria do SUS no município está ligada diretamente ao estado.

9.2.2 Elaborar relatórios da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde-SMS com disponibilização de
informações quantitativas e qualitativas para gestão.

Produzir relatórios gerenciais com informações
estratégicas elaborados.

1 - Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Os relatórios são enviados todos para gestão, para a mesma ter ciência.

Ação Nº 2 - A ouvidoria do município responde as demandas em tempo hábil.

9.2.3 Expandir a Ouvidoria Ativa para a Atenção Primária à Saúde- APS. Percentual de equipamentos da APS com Ouvidoria
Ativa/ano.

80,00 2018 Percentual 80,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - É realizada a exposição dos números de telefone e e-mail da secretaria e ouvidoria.

9.2.4 Acolher, analisar e responder as manifestações demandadas da Ouvidoria dentro do prazo estabelecido. Percentual de respostas dentro do prazo estabelecido/ ano. 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - A ouvidoria recebe, analisa e responde em tempo hábil.

9.2.5 Adquirir material de divulgação da Ouvidoria para usuários Disponibilizar o material de divulgação da Ouvidoria para
usuários.

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Material adquirido, fornecido para divulgação com recursos próprios.

DIRETRIZ Nº 10 - Qualificação da Gestão e do Financiamento em Saúde

OBJETIVO Nº 10.1 - Estabelecer ações para que os projetos assistenciais desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Saúde sejam viáveis e estejam em consonância à realidade orçamentária e financeira, objetivando que o
resultado destas ações seja eficiente, efetivo e oportuno.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

10.1.1 Monitorar os recursos de acordo com os programas disponiveis Percentual de recursos com os custos monitorados/ano 80,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - O recurso é monitorado de acordo com cada programa.

10.1.2 Adequar a cota de insumos dos equipamentos de saúde em consonância coma realidade local. Percentual de equipamentos com adequação de cotas de
insumo /ano

95,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Insumos adquiridos de acordo com a real necessidade.
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Ação Nº 2 - Aquisição de equipamentos conforme necessidade do município.

10.1.3 Adequar o Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS melhorando o acesso as informações atualizadas e vigentes
de fluxos e processos, de interesse do cidadão, conselheiro, prestador e servidores

Portal da SMS atualizado 1 - Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Os informes da Secretaria Municipal de Saúde são divulgados em conjunto com o Portal da Prefeitura.

10.1.4 Manter atualizada o Programa HORUS no CAF ¿ Central de Abastecimento da Farmácia,no que diz respeito a
medicamentos, prescrição, estoque, saldo, fluxos e distribuição com a finalidade de melhorar a qualidade da
assistência e otimização dos Recursos

Manter o CAF ¿ Central de Abastecimento da Farmácia
atualizado e em funcionamento

1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - O farmacêutico, consegue acompanhar o fluxo de entrada e saída de medicamento conforme estoque, bem como prazos de validade.

Ação Nº 2 - O farmacêutico consegue acompanhar o uso do medicamento pelo paciente conforme dose prescrita.

Ação Nº 3 - Sistema implantado e funcionando.

10.1.5 Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários Número de Campanhas realizadas 1 - Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Conscientização do servidor em relação ao uso adequado de material, sem uso abusivo.

Ação Nº 2 - O servidor tem responsabilidade sobre a ferramenta de trabalho que lhe é ofertado.

10.1.6 Monitorar os contratos de Licitação junto as empresas e gestão Número de relatórios de prestação de contas apresentado 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - As licitações são acompanhadas de perto.

10.1.7 Reforma e ampliação da SMS Adequação do espaço físico 1 - Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Sede da secretaria Municipal de Saúde reformada e ampliada.

10.1.8 Construir as Unidades de Saúde e órgãos da SMS Construir Unidades próprias já em funcionamento para sair
do aluguel. 04 UBS, 01 SAMU, 01 LABORATÓRIO, 01
CAPS., 01 SMS

3 2018 Número 0 8 Número

Ação Nº 1 - Unidades construídas nos anos anteriores.

10.1.9 Reforma e ampliação do Ambulatório Municipal Santos Dangoni Ampliar para melhor atender a comunidade 1 - Número 0 1 Número

Ação Nº 1 - Ambulatório reformado em 2019.

DIRETRIZ Nº 11 - A Pandemia da COVID-19 causada pelo VÍRUS SARS-CoV-2 no âmbito do SUS

OBJETIVO Nº 11.1 - Reformulação da assistência a saúde de acordo com o momento Epidemiológico da Pandemia.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

11.1.1 Atender o fluxo da demanda de acordo com protocolo de assistência. Proporção de pessoas contaminadas residentes no Município. 18 - Número 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Atendimento as pessoas contaminadas conforme protocolo criado em 2020.

11.1.2 Implantação do Protocolo de assistência aos pacientes com sintomas e em
tratamento da COVID-19

Instituir o Protocolo para assistência aos pacientes em tratamento
e suspeitos.

2,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Protocolo criado, implantado e está sendo utilizado para pacientes com COVID-19.

11.1.3 Abertura de Unidade de Pronto atendimento de Urgência para os casos graves da
COVID-19

Adaptação física e instalação de equipamentos necessarios. 1 - Número 1 1 Número

Ação Nº 1 - Criação de uma unidade para casos graves de COVID -19.

11.1.4 Aquisição de Insumos, EPI&#39;S, medicamentos e equipamentos de urgência. Oferecer atendimento necessário. aos profissionais e pacientes 100,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizado aquisição de equipamentos e insumos para os servidores que atuam na linha de frente ao COVID-19.

Ação Nº 2 - Compra de medicamentos para tratamento de pacientes com COVID-19.

Ação Nº 3 - Aquisição de respiradores para tratamento de pacientes com COVID-19.

11.1.5 Elaboração do Plano de Contingência, Plano de ação e Decretos Municipais. Seguir um norteador para melhor enfrentar a Pandemia. 3 - Número 3 6 Número

Ação Nº 1 - Plano elaborado para nortear as ações de saúde referente ao COVID-19.

Ação Nº 2 - Elaboração de Decretos para diminuir o risco de contaminação durante a pandemia.

DIRETRIZ Nº 12 - Repercussão Epidemiológica causada pela Pandemia no Sistema de Saúde

OBJETIVO Nº 12.1 - Monitoramento das equipes de Atenção Básica de acordo com o fluxo da demanda de contaminados com covid-19
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

12.1.1 Acompanhamento dos pacientes com comorbidades e familiares isolados no
domicilio

Acompanhamento da equipe multiprofissional 2,00 - Percentual 20,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Famílias em isolamento foram acompanhadas durante a pandemia.

12.1.2 Campanha de informações aos pacientes e familiares Divulgação e campanhas com todos os órgãos públicos para
atingir a meta.

8,00 - Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Divulgação sobre as formas de contaminação e diminuição do contágio pela COVID-19.

Ação Nº 2 - Informações aos familiares sobre o quadro de saúde de pacientes contaminados pela COVID-19.

OBJETIVO Nº 12.2 - Acompanhamento dos casos notificados, pacientes em tratamento hospitalar e domiciliar

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

12.2.1 Oferecer toda assistência necessária aos pacientes contaminados e seus
familiares.

Profissionais capacitados para levar conforto e informações a quem
mais precisa

3,00 - Percentual 80,00 90,00 Percentual

Ação Nº 1 - Oferecer informação, medicação e assistência medico hospitalar aos indivíduos contaminados, e também aos familiares.

12.2.2 Oferta de serviços como exames, testes e medicamentos Proporção de número de casos notificados acompanhados e tratados. 1,00 - Percentual 80,00 85,00 Percentual

Ação Nº 1 - Ofertar exames, medicamentos, testes entre outros para detecção e tratamento precoce da COVID-19.
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Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções da Saúde Descrição das Metas por Subfunção Meta programada para o
exercício

0 - Informações
Complementares

Divulgar no Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no CMS, nas Unidades de Saúde e em outros meios de comunicação em quais situações as pessoas devem procurar as Unidade de Saúde e
Ambulatório.

1

122 - Administração Geral Reorganizar o processo de trabalho das equipes das Unidades de Saúde ampliando o acesso da população, com participação do controle social. 100,00

Oferecer toda assistência necessária aos pacientes contaminados e seus familiares. 80,00

Acompanhamento dos pacientes com comorbidades e familiares isolados no domicilio 20,00

Atender o fluxo da demanda de acordo com protocolo de assistência. 100,00

Monitorar os recursos de acordo com os programas disponiveis 100,00

Regulamentar a Ouvidoria Ativa da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, com base na legislação vigente,mediante instrumento normativo 1

Manter a estrutura de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS), através de apoio à reestruturação de sua secretaria executiva independente 1

Instituir e manter instrumento de avaliação Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde,com apreciação dos Coord, Gestores e CMS 1

Manter o Núcleo de vig. de Informatização Estratégicas, Planejamento interligado com a rede pública 1

Realizar dois LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano. 2

Avaliar e auditar a trajetória do paciente nos pontos de atenção à saúde conforme as linhas de cuidados das redes de atenção prioritárias. 3

Publicar os encaminhamentos para a atenção especializada no Sistema Municipal de Saúde de acordo com o sistema Estadual 80,00

Capacitar as equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências. 100,00

Elaborar a política Municipal de Promoção à Saúde 0

Implantar e manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos de risco. 18

Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica de acordo com os estratos de risco. 100,00

Implantar nas Unidades de Saúde a utilização de instrumentos de detecção precoce, de riscos para desenvolvimento infantil, incluindo os Transtornos mentais e deficiência física 100,00

Implantar e manter serviço de estabilização para situação de crise psiquiátrica. 1

Implantar e manter garantindo o cuidado no pré-natal, parto e puerpério e a todas as crianças nos primeiros 2 anos de vida. 18

adequar a estrutura física das Unidades de Saúde. 4

Oferta de serviços como exames, testes e medicamentos 80,00

Campanha de informações aos pacientes e familiares 100,00

Implantação do Protocolo de assistência aos pacientes com sintomas e em tratamento da COVID-19 100,00
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Adequar a cota de insumos dos equipamentos de saúde em consonância coma realidade local. 100,00

Elaborar relatórios da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde-SMS com disponibilização de informações quantitativas e qualitativas para gestão. 1

Acompanhar e facilitar a execução orçamentária específica para o Conselho Municipal de Saúde- CMS dentro do orçamento geral da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 1

Promover evento de prevenção de saúde para os servidores 1

Construir a sede da Vigilância em Saúde 0

Realizar ações de controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que 1%. 1,00

Realizar estudos para dimensionar a necessidade 0

Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contrareferência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção
primária e especializada.

100,00

Instalar o Núcleo de Educação Permanente em Urgência dos profissionais que atuam nos pontos de atenção da rede de Urgência e Emergência. 0

Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional
de Promoção à Saúde

0

Manter os serviços Programa de Prótese Dentário Total 100,00

Reorganizar a atenção aos portadores de Diabete de acordo com os estratos de risco. 100,00

Incorporar a atenção à Pessoa com Deficiência às diversas linhas de cuidado das redes de atenção. 100,00

Construção de uma sede própria do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 0

Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres Goianirense cadastradas nas Unidades de Saúde, de 25a 64 anos. 0,55

Implantar o sistema para o agendamento inicial pela equipe e Regulação das U.B. de Saúde 100,00

Abertura de Unidade de Pronto atendimento de Urgência para os casos graves da COVID-19 1

Adequar o Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS melhorando o acesso as informações atualizadas e vigentes de fluxos e processos, de interesse do cidadão, conselheiro, prestador e servidores 1

Expandir a Ouvidoria Ativa para a Atenção Primária à Saúde- APS. 80,00

Investir na formação dos conselheiros de saúde Municipal com a construção e implementação de cronograma de educação permanente voltado a este público 1

Implementar Política Municipal de Educação Permanente em Goianira 1

Realizar as inspeções conforme pactuado na Programação Anual da Vigilância Sanitária (PAVS) 100,00

Realizar investigação no comercio para infestação do Aedes Aegypti 100,00

Realizar estudo da oferta de serviço das especialidades 0

Monitorar informações nos serviços ambulatoriais especializados através , divulgando-as junto aos Conselhos de Saúde. 2

Ampliar a oferta de leitos de observação anualmente 0

Manter a qualidade e incentivar as equipes e gestores a melhorar a qualidade dos serviços da saúde. 14,00
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Manter atendimento de urgência odontológica nas Unidades de Saúde com Raio X 18,00

Instituir atenção especializada via telessaúde para apoiar a atenção à saúde das pessoas com hipertensão, diabete e/ou idosas. 80,00

Organizar a Rede de Atenção à Criança com risco de desenvolvimento para o transtorno do espectro autismo com clareza dos fluxos e competência de cada ponto de atenção,com criação de protocolo. 1

Implantar sistema de informatização e-sus no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 0

3Intensificar a realização de mamografia de rastreamento bienal nas mulheres Goianirenses de 45 à 69 anos cadastradas nas Unidades de Saúde 0,32

Realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde dos usuários inscritos no Programa BolsaFamília. 80,00

Aquisição de Insumos, EPI&#39;S, medicamentos e equipamentos de urgência. 100,00

Manter atualizada o Programa HORUS no CAF ¿ Central de Abastecimento da Farmácia,no que diz respeito a medicamentos, prescrição, estoque, saldo, fluxos e distribuição com a finalidade de melhorar a
qualidade da assistência e otimização dos Recursos

1

Acolher, analisar e responder as manifestações demandadas da Ouvidoria dentro do prazo estabelecido. 100,00

Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos as Unidades municipais de saúde do SUS 100,00

Implementar plano de ações de integração ensino- serviço com vistas a adequar às novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos servidores. 1

Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Municipio. 100,00

Realizar trabalhos Educativos nas Escolas 4

Avaliar e monitorar continuamente a oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme definido nos contratos dos prestadores de serviços do SUS 90,00

Aumentar oferta de Especialidades Médicas de acordo com as necessidades 1

Construir a sede própria do SAMU 192 0

Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na Atenção Primaria Saúde - APS 100,00

Instituir novas pratica de cuidado apoiando às condições crônicas, tais como: apoio ao auto cuidado, grupo operativo, grupo de praticas, cuidado compartilhado, entre outras. 100,00

Adquirir 01 veiculo 4 portas, flex, ar condicionado, direção hidráulica. 0

Ampliar o número de UBS com o Programa de controle do Tabagismo. 100,00

Elaboração do Plano de Contingência, Plano de ação e Decretos Municipais. 3

Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários 1

Adquirir material de divulgação da Ouvidoria para usuários 100,00

Garantir e apoiar a participação dos Conselheiros de Saúde em atividades que estejam relacionadas ao Controle Social promovidas por Conselhos de Saúde (Local, Municipal, Estadual e Nacional) e outras
entidades que contribuam para formação e exercíciodasfunções de conselheiro

100,00

Implantar programa de Educação continuada para as equipes da Rede Municipal de Saúde em diferentes temas/desempenhos, com vistas a melhoria da resolutividade e qualidade do cuidado em saúde. 8

Realizar atividades da vigilância ambiental nas áreas consideradas de risco para a transmissão de doenças. 2

Definir e implantar indicadores conforme parâmetros assistenciais Estabelecidos para monitoramento dos programas de saúde por perfil de atendimento. 100,00
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Implantar a Equipe SAD ¿ Serviço de Atenção Domiciliar (Melhor em casa) com equipe multiprofissio nal para o cuidado do paciente em condição crônica referenciado pela Atenção Primária à Saúde após
a estratificação de risco e com critérios de Encaminhamento.

0

Realizar avaliação qualitativa das Declarações de óbitos precoces por doenças cardiovasculares, ocorridos nas Unidades de Saúde e Ambulatório Municipal. 100,00

Manter cobertura nas Escolas inscritas no PSE ¿ Programa Saúde na Escola 80,00

Reestruturar a rede de atenção à pessoa idosa. 1

Garantir alimentação aos usuários que permanecerão 8h de assistência 40,00

Manter equipes estratégicas da Atenção Primária à Saúde (APS). (Estratégia de Saúde da Família - ESF, Estratégia de SaúdeBucalESB,Núcleode Apoio à Saúde da Família ¿ NASF e ACS/ACE 100,00

Monitorar os contratos de Licitação junto as empresas e gestão 1

Garantir a participação e o compromisso com a Gestão 100,00

Utilização da ferramenta Telesaúde e conectasus em todas as categorias profissionais 0

Monitorar o nº de consultas por paciente de acordo preconizado MS 100,00

Implantação da 2ª equipe NASF I 0

Elaborar protocolo de integração dos atendimentos de atenção e dos processos operacionais da rede de Saúde. 0

Garantir os cuidados com assistência multiprofissional para fortalecimento da Rede Mental Terapêutica. 80,00

Manter a qualidade do atendimento Humanizado de todos os usuários do SUS 100,00

Reforma e ampliação da SMS 0

Apoiar a realização das Conferências de Saúde(Locais, Distritais e Municipal). 1

Auditar serviços de saúde conforme necessidade apontada nos relatórios de avaliação dos serviços 100,00

Divulgar no Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no CMS, nas Unidades de Saúde e em outros meios de comunicação em quais situações as pessoas devem procurar as Unidade de Saúde e
Ambulatório.

1

Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares, odontológico e NASF das Unidades 100,00

Construir as Unidades de Saúde e órgãos da SMS 0

Implantar ponto eletrônico nos departamentos da SMS. 100,00

Implantar o Sistema de Informações do Câncer ¿SISCAN nas Unidades de Saúde 100

Realiza inspeções sanitárias anuais, dando cobertura em todas as esferas 100,00

Realizar o monitoramento e o acompanhamento dos processos de habilitação do Cartão SUS. 100,00

Implantar o Complexo Regulador no município 0

Manter e aprimorar as ações relacionadas à saúde visual e auditiva no Programa de Saúde Escolar¿ PSE 100,00

Reforma e ampliação do Ambulatório Municipal Santos Dangoni 0
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Manter ações contínuas de prevenção as DST/HIV/AIDS principalmente junto a jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e transexuais, utilizando novas estratégias de
comunicação.

100,00

Garantir o tratamento de todos os agravos notificados no Município 100,00

Realizar, anualmente, estudos avaliativos quanto à compatibilidade entre a capacidade instalada, a programação e a produção dos estabelecimentos de saúde que integram o Sistema Municipal de Saúde,
priorizados pelo gestor municipal.

1

Realizar processo seletivo para categoria ACS e ACE de acordo com portaria Ministerial. 0

Realizar as Declarações de óbitos com causa básica definidas 100,00

Adquirir 2 automóveis 4 portas, flex, ar. 0

301 - Atenção Básica Reorganizar o processo de trabalho das equipes das Unidades de Saúde ampliando o acesso da população, com participação do controle social. 100,00

Oferecer toda assistência necessária aos pacientes contaminados e seus familiares. 80,00

Acompanhamento dos pacientes com comorbidades e familiares isolados no domicilio 20,00

Atender o fluxo da demanda de acordo com protocolo de assistência. 100,00

Instituir e manter instrumento de avaliação Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde,com apreciação dos Coord, Gestores e CMS 1

Classificar recém nascidos com fatores de risco de morbimortalidade, através da análise das Declarações de Nascidos Vivos. 100,00

Manter o Núcleo de vig. de Informatização Estratégicas, Planejamento interligado com a rede pública 1

Realizar dois LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano. 2

Avaliar e auditar a trajetória do paciente nos pontos de atenção à saúde conforme as linhas de cuidados das redes de atenção prioritárias. 3

Capacitar as equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências. 100,00

Elaborar a política Municipal de Promoção à Saúde 0

Implantar e manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos de risco. 18

Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica de acordo com os estratos de risco. 100,00

Implantar nas Unidades de Saúde a utilização de instrumentos de detecção precoce, de riscos para desenvolvimento infantil, incluindo os Transtornos mentais e deficiência física 100,00

Implantar e manter serviço de estabilização para situação de crise psiquiátrica. 1

Implantar e manter garantindo o cuidado no pré-natal, parto e puerpério e a todas as crianças nos primeiros 2 anos de vida. 18

adequar a estrutura física das Unidades de Saúde. 4

Oferta de serviços como exames, testes e medicamentos 80,00

Campanha de informações aos pacientes e familiares 100,00

Implantação do Protocolo de assistência aos pacientes com sintomas e em tratamento da COVID-19 100,00

Adequar a cota de insumos dos equipamentos de saúde em consonância coma realidade local. 100,00
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Promover evento de prevenção de saúde para os servidores 1

Inserir as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO) e em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM) 100,00

Realizar ações de controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que 1%. 1,00

Realizar estudos para dimensionar a necessidade 0

Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contrareferência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção
primária e especializada.

100,00

Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional
de Promoção à Saúde

0

Manter os serviços Programa de Prótese Dentário Total 100,00

Reorganizar a atenção aos portadores de Diabete de acordo com os estratos de risco. 100,00

Incorporar a atenção à Pessoa com Deficiência às diversas linhas de cuidado das redes de atenção. 100,00

Construção de uma sede própria do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 0

Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres Goianirense cadastradas nas Unidades de Saúde, de 25a 64 anos. 0,55

Implantar o sistema para o agendamento inicial pela equipe e Regulação das U.B. de Saúde 100,00

Abertura de Unidade de Pronto atendimento de Urgência para os casos graves da COVID-19 1

Adequar o Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS melhorando o acesso as informações atualizadas e vigentes de fluxos e processos, de interesse do cidadão, conselheiro, prestador e servidores 1

Expandir a Ouvidoria Ativa para a Atenção Primária à Saúde- APS. 80,00

Implementar Política Municipal de Educação Permanente em Goianira 1

Realizar vigilância, investigação e análise dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil. 100,00

Realizar as inspeções conforme pactuado na Programação Anual da Vigilância Sanitária (PAVS) 100,00

Realizar investigação no comercio para infestação do Aedes Aegypti 100,00

Realizar estudo da oferta de serviço das especialidades 0

Manter a qualidade e incentivar as equipes e gestores a melhorar a qualidade dos serviços da saúde. 14,00

Manter atendimento de urgência odontológica nas Unidades de Saúde com Raio X 18,00

Instituir atenção especializada via telessaúde para apoiar a atenção à saúde das pessoas com hipertensão, diabete e/ou idosas. 80,00

Organizar a Rede de Atenção à Criança com risco de desenvolvimento para o transtorno do espectro autismo com clareza dos fluxos e competência de cada ponto de atenção,com criação de protocolo. 1

Implantar sistema de informatização e-sus no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 0

3Intensificar a realização de mamografia de rastreamento bienal nas mulheres Goianirenses de 45 à 69 anos cadastradas nas Unidades de Saúde 0,32

Realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde dos usuários inscritos no Programa BolsaFamília. 80,00
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Aquisição de Insumos, EPI&#39;S, medicamentos e equipamentos de urgência. 100,00

Manter atualizada o Programa HORUS no CAF ¿ Central de Abastecimento da Farmácia,no que diz respeito a medicamentos, prescrição, estoque, saldo, fluxos e distribuição com a finalidade de melhorar a
qualidade da assistência e otimização dos Recursos

1

Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos as Unidades municipais de saúde do SUS 100,00

Implementar plano de ações de integração ensino- serviço com vistas a adequar às novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos servidores. 1

Realizar a busca ativa e vigilância dos contatos intra- domiciliares dos casos novos de hanseníase 100,00

Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Municipio. 100,00

Realizar trabalhos Educativos nas Escolas 4

Avaliar e monitorar continuamente a oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme definido nos contratos dos prestadores de serviços do SUS 90,00

Aumentar oferta de Especialidades Médicas de acordo com as necessidades 1

Construir a sede própria do SAMU 192 0

Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na Atenção Primaria Saúde - APS 100,00

Instituir novas pratica de cuidado apoiando às condições crônicas, tais como: apoio ao auto cuidado, grupo operativo, grupo de praticas, cuidado compartilhado, entre outras. 100,00

Adquirir 01 veiculo 4 portas, flex, ar condicionado, direção hidráulica. 0

Ampliar o número de UBS com o Programa de controle do Tabagismo. 100,00

Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários 1

Implantar programa de Educação continuada para as equipes da Rede Municipal de Saúde em diferentes temas/desempenhos, com vistas a melhoria da resolutividade e qualidade do cuidado em saúde. 8

Analisar os casos de violência, suspeitos e ou confirmados de pessoas atendidas nos serviços de saúde, nas escolas municipais e estaduais e centros de educação infantil e em outros serviços. 100,00

Realizar atividades da vigilância ambiental nas áreas consideradas de risco para a transmissão de doenças. 2

Definir e implantar indicadores conforme parâmetros assistenciais Estabelecidos para monitoramento dos programas de saúde por perfil de atendimento. 100,00

Implantar a Equipe SAD ¿ Serviço de Atenção Domiciliar (Melhor em casa) com equipe multiprofissio nal para o cuidado do paciente em condição crônica referenciado pela Atenção Primária à Saúde após
a estratificação de risco e com critérios de Encaminhamento.

0

Realizar avaliação qualitativa das Declarações de óbitos precoces por doenças cardiovasculares, ocorridos nas Unidades de Saúde e Ambulatório Municipal. 100,00

Manter cobertura nas Escolas inscritas no PSE ¿ Programa Saúde na Escola 80,00

Reestruturar a rede de atenção à pessoa idosa. 1

Garantir alimentação aos usuários que permanecerão 8h de assistência 40,00

Manter equipes estratégicas da Atenção Primária à Saúde (APS). (Estratégia de Saúde da Família - ESF, Estratégia de SaúdeBucalESB,Núcleode Apoio à Saúde da Família ¿ NASF e ACS/ACE 100,00

Utilização da ferramenta Telesaúde e conectasus em todas as categorias profissionais 0

Manter coberturas vacinais do calendário básico de vacinação de crianças menores de 1 ano 95,00
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Ampliar o nº de notificações dos casos de doenças e agravos em toda rede de saúde. 100,00

Implantação da 2ª equipe NASF I 0

Elaborar protocolo de integração dos atendimentos de atenção e dos processos operacionais da rede de Saúde. 0

Garantir os cuidados com assistência multiprofissional para fortalecimento da Rede Mental Terapêutica. 80,00

Manter a qualidade do atendimento Humanizado de todos os usuários do SUS 100,00

Realizar dimensionamento de experiências exitosas na Atenção Primaria à Saúde de acordo com o modelo de gestão implantado. 1

Realizar o monitoramento do Município nutricional dos usuários atendidos nas Unidades de Saúde 0

Realizar o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano - VIGIAGUA. 100,00

Divulgar no Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no CMS, nas Unidades de Saúde e em outros meios de comunicação em quais situações as pessoas devem procurar as Unidade de Saúde e
Ambulatório.

1

Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares, odontológico e NASF das Unidades 100,00

Implantar ponto eletrônico nos departamentos da SMS. 100,00

Implantar o Sistema de Informações do Câncer ¿SISCAN nas Unidades de Saúde 100

Realiza inspeções sanitárias anuais, dando cobertura em todas as esferas 100,00

Realizar o monitoramento e o acompanhamento dos processos de habilitação do Cartão SUS. 100,00

Manter e aprimorar as ações relacionadas à saúde visual e auditiva no Programa de Saúde Escolar¿ PSE 100,00

Manter ações contínuas de prevenção as DST/HIV/AIDS principalmente junto a jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e transexuais, utilizando novas estratégias de
comunicação.

100,00

Garantir o tratamento de todos os agravos notificados no Município 100,00

Realizar processo seletivo para categoria ACS e ACE de acordo com portaria Ministerial. 0

Realizar as Declarações de óbitos com causa básica definidas 100,00

Adquirir 2 automóveis 4 portas, flex, ar. 0

Apoiar e executar cobertura vacinal dos cães e gatos ¿ vacina antirábica 75,00

302 - Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

Implantar e manter garantindo o cuidado no pré-natal, parto e puerpério e a todas as crianças nos primeiros 2 anos de vida. 18

Oferecer toda assistência necessária aos pacientes contaminados e seus familiares. 80,00

Acompanhamento dos pacientes com comorbidades e familiares isolados no domicilio 20,00

Atender o fluxo da demanda de acordo com protocolo de assistência. 100,00

Instituir e manter instrumento de avaliação Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde,com apreciação dos Coord, Gestores e CMS 1

Avaliar e auditar a trajetória do paciente nos pontos de atenção à saúde conforme as linhas de cuidados das redes de atenção prioritárias. 3
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Capacitar as equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências. 100,00

Implantar e manter serviço de estabilização para situação de crise psiquiátrica. 1

Incorporar a atenção à Pessoa com Deficiência às diversas linhas de cuidado das redes de atenção. 100,00

Oferta de serviços como exames, testes e medicamentos 80,00

Campanha de informações aos pacientes e familiares 100,00

Implantação do Protocolo de assistência aos pacientes com sintomas e em tratamento da COVID-19 100,00

Adequar a cota de insumos dos equipamentos de saúde em consonância coma realidade local. 100,00

Promover evento de prevenção de saúde para os servidores 1

Inserir as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO) e em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM) 100,00

Realizar estudos para dimensionar a necessidade 0

Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contrareferência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção
primária e especializada.

100,00

Instalar o Núcleo de Educação Permanente em Urgência dos profissionais que atuam nos pontos de atenção da rede de Urgência e Emergência. 0

Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional
de Promoção à Saúde

0

Manter a qualidade e incentivar as equipes e gestores a melhorar a qualidade dos serviços da saúde. 14,00

Abertura de Unidade de Pronto atendimento de Urgência para os casos graves da COVID-19 1

Adequar o Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS melhorando o acesso as informações atualizadas e vigentes de fluxos e processos, de interesse do cidadão, conselheiro, prestador e servidores 1

Expandir a Ouvidoria Ativa para a Atenção Primária à Saúde- APS. 80,00

Implementar Política Municipal de Educação Permanente em Goianira 1

Realizar vigilância, investigação e análise dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil. 100,00

Realizar estudo da oferta de serviço das especialidades 0

Ampliar a oferta de leitos de observação anualmente 0

Construir a sede própria do SAMU 192 0

Aquisição de Insumos, EPI&#39;S, medicamentos e equipamentos de urgência. 100,00

Manter atualizada o Programa HORUS no CAF ¿ Central de Abastecimento da Farmácia,no que diz respeito a medicamentos, prescrição, estoque, saldo, fluxos e distribuição com a finalidade de melhorar a
qualidade da assistência e otimização dos Recursos

1

Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos as Unidades municipais de saúde do SUS 100,00

Implementar plano de ações de integração ensino- serviço com vistas a adequar às novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos servidores. 1
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Realizar trabalhos Educativos nas Escolas 4

Avaliar e monitorar continuamente a oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme definido nos contratos dos prestadores de serviços do SUS 90,00

Aumentar oferta de Especialidades Médicas de acordo com as necessidades 1

Analisar os casos de violência, suspeitos e ou confirmados de pessoas atendidas nos serviços de saúde, nas escolas municipais e estaduais e centros de educação infantil e em outros serviços. 100,00

Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários 1

Implantar programa de Educação continuada para as equipes da Rede Municipal de Saúde em diferentes temas/desempenhos, com vistas a melhoria da resolutividade e qualidade do cuidado em saúde. 8

Elaborar protocolo de integração dos atendimentos de atenção e dos processos operacionais da rede de Saúde. 0

Utilização da ferramenta Telesaúde e conectasus em todas as categorias profissionais 0

Ampliar o nº de notificações dos casos de doenças e agravos em toda rede de saúde. 100,00

Manter a qualidade do atendimento Humanizado de todos os usuários do SUS 100,00

Divulgar no Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no CMS, nas Unidades de Saúde e em outros meios de comunicação em quais situações as pessoas devem procurar as Unidade de Saúde e
Ambulatório.

1

Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares, odontológico e NASF das Unidades 100,00

Implantar ponto eletrônico nos departamentos da SMS. 100,00

Implantar o Sistema de Informações do Câncer ¿SISCAN nas Unidades de Saúde 100

Garantir o tratamento de todos os agravos notificados no Município 100,00

Manter ações contínuas de prevenção as DST/HIV/AIDS principalmente junto a jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e transexuais, utilizando novas estratégias de
comunicação.

100,00

Realizar as Declarações de óbitos com causa básica definidas 100,00

Adquirir 2 automóveis 4 portas, flex, ar. 0

304 - Vigilância Sanitária Realizar dois LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano. 2

Instituir e manter instrumento de avaliação Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde,com apreciação dos Coord, Gestores e CMS 1

Manter o Núcleo de vig. de Informatização Estratégicas, Planejamento interligado com a rede pública 1

Incorporar a atenção à Pessoa com Deficiência às diversas linhas de cuidado das redes de atenção. 100,00

Adequar a cota de insumos dos equipamentos de saúde em consonância coma realidade local. 100,00

Promover evento de prevenção de saúde para os servidores 1

Construir a sede da Vigilância em Saúde 0

Realizar ações de controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que 1%. 1,00

Realizar estudos para dimensionar a necessidade 0
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Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional
de Promoção à Saúde

0

Manter a qualidade e incentivar as equipes e gestores a melhorar a qualidade dos serviços da saúde. 14,00

Adequar o Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS melhorando o acesso as informações atualizadas e vigentes de fluxos e processos, de interesse do cidadão, conselheiro, prestador e servidores 1

Expandir a Ouvidoria Ativa para a Atenção Primária à Saúde- APS. 80,00

Implementar Política Municipal de Educação Permanente em Goianira 1

Realizar as inspeções conforme pactuado na Programação Anual da Vigilância Sanitária (PAVS) 100,00

Realizar investigação no comercio para infestação do Aedes Aegypti 100,00

Realizar trabalhos Educativos nas Escolas 4

Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos as Unidades municipais de saúde do SUS 100,00

Implementar plano de ações de integração ensino- serviço com vistas a adequar às novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos servidores. 1

Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Municipio. 100,00

Realizar atividades da vigilância ambiental nas áreas consideradas de risco para a transmissão de doenças. 2

Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários 1

Implantar programa de Educação continuada para as equipes da Rede Municipal de Saúde em diferentes temas/desempenhos, com vistas a melhoria da resolutividade e qualidade do cuidado em saúde. 8

Elaborar protocolo de integração dos atendimentos de atenção e dos processos operacionais da rede de Saúde. 0

Ampliar o nº de notificações dos casos de doenças e agravos em toda rede de saúde. 100,00

Manter a qualidade do atendimento Humanizado de todos os usuários do SUS 100,00

Realizar o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano - VIGIAGUA. 100,00

Divulgar no Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no CMS, nas Unidades de Saúde e em outros meios de comunicação em quais situações as pessoas devem procurar as Unidade de Saúde e
Ambulatório.

1

Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares, odontológico e NASF das Unidades 100,00

Realiza inspeções sanitárias anuais, dando cobertura em todas as esferas 100,00

Garantir o tratamento de todos os agravos notificados no Município 100,00

Manter ações contínuas de prevenção as DST/HIV/AIDS principalmente junto a jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e transexuais, utilizando novas estratégias de
comunicação.

100,00

Realizar as Declarações de óbitos com causa básica definidas 100,00

Adquirir 2 automóveis 4 portas, flex, ar. 0

305 - Vigilância
Epidemiológica

Realizar dois LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano. 2

https://digisusgmp.saude.gov.br 32 de 35



Instituir e manter instrumento de avaliação Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde,com apreciação dos Coord, Gestores e CMS 1

Classificar recém nascidos com fatores de risco de morbimortalidade, através da análise das Declarações de Nascidos Vivos. 100,00

Manter o Núcleo de vig. de Informatização Estratégicas, Planejamento interligado com a rede pública 1

Incorporar a atenção à Pessoa com Deficiência às diversas linhas de cuidado das redes de atenção. 100,00

Adequar a cota de insumos dos equipamentos de saúde em consonância coma realidade local. 100,00

Promover evento de prevenção de saúde para os servidores 1

Inserir as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO) e em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM) 100,00

Construir a sede da Vigilância em Saúde 0

Realizar ações de controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que 1%. 1,00

Realizar estudos para dimensionar a necessidade 0

Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional
de Promoção à Saúde

0

Manter a qualidade e incentivar as equipes e gestores a melhorar a qualidade dos serviços da saúde. 14,00

Adequar o Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS melhorando o acesso as informações atualizadas e vigentes de fluxos e processos, de interesse do cidadão, conselheiro, prestador e servidores 1

Expandir a Ouvidoria Ativa para a Atenção Primária à Saúde- APS. 80,00

Implementar Política Municipal de Educação Permanente em Goianira 1

Realizar vigilância, investigação e análise dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil. 100,00

Realizar investigação no comercio para infestação do Aedes Aegypti 100,00

Realizar trabalhos Educativos nas Escolas 4

Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos as Unidades municipais de saúde do SUS 100,00

Implementar plano de ações de integração ensino- serviço com vistas a adequar às novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos servidores. 1

Realizar a busca ativa e vigilância dos contatos intra- domiciliares dos casos novos de hanseníase 100,00

Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Municipio. 100,00

Realizar avaliação qualitativa das Declarações de óbitos precoces por doenças cardiovasculares, ocorridos nas Unidades de Saúde e Ambulatório Municipal. 100,00

Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários 1

Implantar programa de Educação continuada para as equipes da Rede Municipal de Saúde em diferentes temas/desempenhos, com vistas a melhoria da resolutividade e qualidade do cuidado em saúde. 8

Analisar os casos de violência, suspeitos e ou confirmados de pessoas atendidas nos serviços de saúde, nas escolas municipais e estaduais e centros de educação infantil e em outros serviços. 100,00

Realizar atividades da vigilância ambiental nas áreas consideradas de risco para a transmissão de doenças. 2
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Elaborar protocolo de integração dos atendimentos de atenção e dos processos operacionais da rede de Saúde. 0

Manter coberturas vacinais do calendário básico de vacinação de crianças menores de 1 ano 95,00

Ampliar o nº de notificações dos casos de doenças e agravos em toda rede de saúde. 100,00

Manter a qualidade do atendimento Humanizado de todos os usuários do SUS 100,00

Divulgar no Portal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no CMS, nas Unidades de Saúde e em outros meios de comunicação em quais situações as pessoas devem procurar as Unidade de Saúde e
Ambulatório.

1

Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares, odontológico e NASF das Unidades 100,00

Implantar ponto eletrônico nos departamentos da SMS. 100,00

Implantar o Sistema de Informações do Câncer ¿SISCAN nas Unidades de Saúde 100

Realiza inspeções sanitárias anuais, dando cobertura em todas as esferas 100,00

Garantir o tratamento de todos os agravos notificados no Município 100,00

Manter ações contínuas de prevenção as DST/HIV/AIDS principalmente junto a jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e transexuais, utilizando novas estratégias de
comunicação.

100,00

Realizar as Declarações de óbitos com causa básica definidas 100,00

Adquirir 2 automóveis 4 portas, flex, ar. 0

Apoiar e executar cobertura vacinal dos cães e gatos ¿ vacina antirábica 75,00

306 - Alimentação e Nutrição Implantar ponto eletrônico nos departamentos da SMS. 100,00
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções da
Saúde

Natureza
da
Despesa

Recursos
ordinários -
Fonte Livre
(R$)

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

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

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

Transferências de
convênios
destinados à Saúde
(R$)

Operações de
Crédito
vinculadas à
Saúde (R$)

Royalties do
petróleo
destinados à
Saúde (R$)

Outros
recursos
destinados à
Saúde (R$)

Total(R$)

0 - Informações
Complementares

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

122 -
Administração
Geral

Corrente 3.390.206,34 N/A 381.463,45 N/A 83.676,48 N/A N/A N/A 3.855.346,27

Capital 185.263,38 N/A 1.004.472,00 N/A 59.938,49 N/A N/A N/A 1.249.673,87

301 - Atenção
Básica

Corrente 855.372,85 N/A 3.396.245,79 N/A 216.079,66 N/A N/A N/A 4.467.698,30

Capital N/A N/A 21.469,88 N/A N/A N/A N/A N/A 21.469,88

302 -
Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente 1.746.742,44 N/A 3.230.200,67 N/A 280.143,82 N/A N/A N/A 5.257.086,93

Capital 123.906,73 N/A 5.775,00 N/A N/A N/A N/A N/A 129.681,73

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente 4.582,20 N/A 182.865,20 N/A 12.800,00 N/A N/A N/A 200.247,40

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

304 - Vigilância
Sanitária

Corrente 16.393,81 3.276,00 17.755,22 N/A N/A N/A N/A N/A 37.425,03

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

305 - Vigilância
Epidemiológica

Corrente 23.376,35 N/A 73.249,06 N/A N/A N/A N/A N/A 96.625,41

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

306 -
Alimentação e
Nutrição

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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