
 

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES POLÍTICAS DO SUS E COMPROMISSOS DE 

GOVERNO DO MUNICÍPIO 

 

Os Princípios e Diretrizes Políticas do SUS são norteados pelas necessidades 

sentidas no levantamento epidemiológico e possibilidades reais de efetivação. Cabe 

mencionar o objetivo proposto por este plano: 

 

Estruturar e organizar o Sistema Municipal de Saúde, proporcionando a 

melhoria no acesso universal e igualitário aos meios de promoção e prevenção de 

doenças, diagnóstico precoce e redução de agravos através de ações programáticas 

que atendam as necessidades dos usuários do SUS.  

 

 A definição de eixos programáticos é fundamental para idealização das ações.  

Com este recorte e dando consistência ao objetivo deste plano, foram definidos os 

seguintes eixos programáticos: 

1. Atenção Básica e Assistência a Saúde 

2. Vigilância em Saúde 

3. Assistência Farmacêutica 

4. Média e Alta Complexidade 

5. Gestão  

 
 
 
 
 
 



 

 

EIXO I – ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTENCIA A SAUDE 
OBJETIVO – I - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território 
adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, 
e em consonância com o princípio da eqüidade; 
II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e 
demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância 
à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do 
cuidado na rede de serviços; 
III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita 
garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado; 
IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de 
sua formação e capacitação; e 
V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do 
processo de planejamento e programação;  
 
1.1. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
1.1.1. Manutenção e Ampliação do Programa 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Contratar 
profissionais. 

- Contratar médico, enfermeiro, 
fonoaudiólogo, psicólogo, agentes 
comunitário de saúde e endemias; 

100% das 
equipes com 
profissionais 
contratados. 

Janeiro 

- Contratar profissionais especializados para 
dar suporte aos PSFs: Fonoaudiólogo, 
ginecologista e psicólogo. 

01 profissional 
de cada 

especialidade 
para três 
equipes. 

Fevereiro 

- Adquirir 
equipamentos e 
insumos. 

- Adquirir equipamentos e insumos para as 
unidades básicas de saúde em qualidade e 
quantidade suficientes. 

100% Unidades 
atendidas 

Janeiro-
dezembro 

- Adequar o prédio 
da Unidade José 
Lourenço filho. 

- Fazer projeto para ampliação da Unidade 
para atendimento básico e especializado. 

- Janeiro 

- Qualificar recursos 
humanos da equipe, 
proporcionando 
suporte técnico 
especializado para 
Rede Básica e dar 
continuidade às 
atividades que estão 
sendo realizadas. 

- Promover cursos de qualificação para 
profissionais de nível médio (ênfase em 
vacinação, humanização socorro de 
emergência e atualização técnica). 
 

100% de 
profissionais de 

nível médio 
qualificadas 

Junho 

- Buscar suporte 
técnico junto ao 
Estado para a 
realização de 
educação 
permanente. 

- Realizar parceria com o Governo Estadual 
para realização de Educação Permanente. 

Parceria 
realizada 

Janeiro-
dezembro 
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1.1.2. Saúde da Mulher 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Ampliar a oferta de 
mamografia e USG 
de mamas conforme 
protocolo 
estabelecido pelo 
INCA/MS; 

- Garantir mamografia e USG de mamas 
para suprir as necessidades. 

100% de 
mulheres 
atendidas 
conforme 
protocolo 

Janeiro-
dezembro 

- Sensibilizar as 
mulheres acima de 
18 anos para se 
inserir no PCCU e 
manter a rotina de 
coleta e exame 
clínico da mama; 

- Realizar campanhas de sensibilização para 
a realização dos exames. 

50% de mulheres 
entre 25 e 59 

anos examinadas 

Outubro 

- Disponibilizar 
camisinhas e 
anticonceptivos, 
orientando quanto ao 
uso e a importância 
dos mesmos; 

- Estimular a participação e inclusão de 
homens e adolescentes nas ações de 
planejamento familiar. 

- Janeiro-
dezembro 

- Atenção ao Pré 
natal e puerpério de 
acordo com os 
protocolos MS; 

- Buscar referência para gestante de alto 
risco. 

01 referência  Janeiro-
dezembro 

- Garantir a oferta de ácido fólico e sulfato 
ferroso para todas as 
Gestantes. 

67% das 
gestantes 
atendidas 

Janeiro-
dezembro 

- Orientar quanto ao 
planejamento 
familiar; 

- Garantir a distribuição de 
anticontraceptivos e orientação. 

60% de mulheres 
fértis que 

procuram o 
Sistema 

Janeiro-
dezembro 

- Confeccionar 
cartão/cartilha 
relacionado à saúde 
da mulher e 
calendário de 
exames; 

- Confeccionar e distribuir os cartões as 
clientes das unidades de saúde. 

500 cartões 
confeccionados 

Março 

- Ampliar a oferta de 
consultas 
especializadas como: 
ginecologista e 
mastologista. 

- Adquirir maior número de guias do 
consórcio intermunicipal de saúde nestas 
especialidades. 

15% do total de 
mulheres 

atendidas em 
idade fértil  

Janeiro-
dezembro 
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1.1.3. Saúde do Homem 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Sensibilizar a 
população masculina 
quanto ao cuidado 
com a saúde; 

- Realizar campanhas de sensibilização para 
a realização de consultas e exames 
relacionados a prevenção. 

01 campanha 
realizada 

Julho 

- Ampliar a oferta de 
exames de PSA e 
consultas urológicas; 

- Adquirir maior número de guias do 
consórcio intermunicipal de saúde nestas 
especialidades. 

15% do total de 
homem maiores 

de 50 anos 

Janeiro-
dezembro 

- Realizar 
Campanhas contra o 
uso de drogas 
ilícitas, abuso de 
álcool, violência no 
transito e consumo 
de tabaco. 

- Realizar campanha nas escolas. 01 campanha 
realizada 

Fevereiro 

- Confeccionar 
cartão/cartilha 
relacionado à saúde 
do homem e 
calendário de 
exames; 

- Confeccionar e distribuir os cartões as 
clientes das unidades de saúde. 

500 cartões 
confeccionados 

Julho 

 
 
1.1.4. Saúde do Idoso 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Confeccionar 
cartilha/cartão 
orientativo sobre a 
saúde do idoso. 

- Formular e distribuir cartilha sobre saúde 
do idoso 

500 cartilhas 
confeccionadas 

Outubro 

- Realizar 
campanhas sobre 
práticas saudáveis 
em exercícios físicos 
e intelectuais, 
alimentação, 
autoestima e 
prevenção de 
acidentes; 

- Promover palestras com grupos de idosos 
e seus familiares ou cuidadores sobre as 
alterações associadas ao envelhecimento. 

10 palestras 
realizadas 

Fevereiro 

- Garantir o apoio 
diagnóstico 
necessário para 
prevenção a doenças 
e reabilitação da 
saúde, nas doenças 
que afetam 
preferencialmente 
pessoa idosa; 

- Ofertar exames laboratoriais e de imagem  
(Raio X e Densitometria Óssea)conforme 
encaminhamento médico. 
- Ofertar o exame de PSA. 

80% dos 
exames 

solicitados 
atendidos 

Janeiro-
dezembro 
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- Realizar vacinação 
contra Influenza e 
outras do calendário 
de rotina; 

- Garantir a vacinação dos idosos 80% do total de 
idosos 

vacinados 

Abril 

- Garantir transporte 
adequado a 
necessidade do idoso 
nos diversos 
atendimentos de 
saúde a ele 
oferecidos; 

-Garantir transporte adequado. 100% dos 
idosos 

atendidos 

Janeiro-
dezembro 

- Garantir o 
atendimento 
preferencial nas 
unidades de saúde; 

- Implantar atendimento de grupo para 
idosos nas unidades de saúde do PSF 

100% das 
unidades de 

saúde 

Janeiro-
dezembro 

- Ampliar o 
atendimento 
geriátrico e 
gerontológico; 

- Ofertar consulta geriátrica. 100% de 
atendimentos 
das demandas 

do PSFs 

Janeiro-
dezembro 

 
 
 
 
1.1.5. Saúde do Adolescente 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
 - Articular com 
outros setores 
intervenção quanto 
aos fatores de riscos 
(drogas, álcool, 
DST/AIDS, 
 gravidez, risco de 
morte frente à 
violência, etc.) e de 
vulnerabilidade 
(fatores individuais, 
familiares, culturais, 
sociais, político-
econômicos, 
questões 
étnicas/raciais e 
biológicos) dos 
adolescentes; 

- Desenvolver parcerias para fomentar a 
prática da cidadania e direitos humanos. 
 
 

- Fevereiro 

- Realizar parceria com o setor de esportes 
para a inclusão dos adolescentes em práticas 
saudáveis. 

- Fevereiro 

- Disponibilizar 
cartão com 
calendário de 
vacinação e 
acompanhamento 
antropométrico; 

- Confeccionar cartão/cartilha com 
acompanhamento vacinal e antropométrico 
e orientações. 

30% de 
adolescentes 

atendidos 

Setembro 
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- Capacitar os 
profissionais de 
saúde na atenção ao 
adolescente. 

- Capacitar médicos, enfermeiros e agentes 
comunitários de saúde. 

01 capacitação 
de profissionais 

Agosto 

- Disponibilizar 
acesso à saúde na 
promoção, 
prevenção, 
tratamento e 
reabilitação de 
agravos. 

- Criar grupo de adolescentes nas Unidades 
de Saúde. 

Implantar e 
implementar 
nas Unidades 

Básicas de 
Saúde  

  
Agosto 

- Promover palestras sobre sexo seguro. 01 palestra 
mensal 

Janeiro-
dezembro 

- Distribuir preservativos 70% dos 
adolescentes 
sexualmente 

ativos 

Janeiro-
dezembro 

- Promover ações 
criativas e 
inovadoras em 
diferentes mídias 
para aproximação da 
linguagem dos 
jovens. 

- Criar espaço de acolhimento para atenção 
ao adolescente de acordo com suas 
necessidades. 

Reuniões 
ordinárias  nos 

PSFs 

Agosto 
 
 

- Buscar espaço para a saúde em ambientes 
freqüentados por este público. 

-  
Janeiro-

dezembro 

 
 
1.1.6. Saúde da Criança 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Monitorar as 
doenças diarréicas 
(atendimento e 
internação);  

- Implementar o AIDPI. 100% das 
unidades de 

saúde 

Janeiro-
dezembro 

- Disponibilizar as 
vacinas do 
calendário vacinal 
do MS; 

- Treinar profissionais de enfermagem para 
a aplicação das vacinas. 

100% dos 
profissionais 

treinados 

Janeiro-
dezembro 

- Articular com escolas quanto à 
obrigatoriedade da apresentação da carteira 
de vacina no ato da matricula. 

5 escolas 
notificadas 

Fevereiro 

- Manter atualizado o Cartão espelho 100% dos 
cartões 

atualizados 

Janeiro-
dezembro 

- Aumentar a oferta 
de consultas 
pediátricas 
encaminhadas pelas 
unidades de saúde; 

-Ofertar consultas pediátricas conforme 
encaminhamento médico. 

100% de 
crianças 

atendidas 

Janeiro-
dezembro 

- Acompanhar o 
crescimento e 
desenvolvimento; 

- Garantir a suplementação alimentar aos 
menores de 7 anos para crianças em risco 
social. 

100% das 
crianças de 
baixo peso 
atendidas 

Janeiro-
dezembro 
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- Acompanhar o Programa Bolsa Família.  80% das 
famílias 
inscritas 

acompanhadas 

Janeiro-
dezembro 

- Buscar redução dos 
óbitos infantis e 
neonatal; 

- Garantir o atendimento ao pré-natal. 90% das 
gestantes do 
município 

Janeiro-
dezembro 

- Garantir o atendimento a puericultura. 90% dos recém 
nascidos 

Janeiro-
dezembro 

- Incentivar o 
aleitamento materno; 

- Realizar oficina para sensibilização dos 
profissionais de saúde quanto ao tema. 

100% dos 
médicos, 

enfermeiros e 
agentes 

comunitários de 
saúde 

capacitados 

Janeiro-
dezembro 

- Estimular a 
prevenção de 
acidente e violência; 

- Realizar palestras multimídia para as 
crianças, mães e cuidadores da creche, pré 
escola e escolas. 

01 palestra por 
unidade 

Março 

- Realizar 
campanhas sobre 
hábitos saudáveis 
com ênfase a 
alimentação/nutrição 
e prática de 
exercícios; 

- Realizar palestras multimídia para as 
crianças, mães e cuidadores da creche e pré 
escola. 

02 palestra por 
unidade 

Outubro 

- Notificar as 
autoridades 
competentes quanto 
ao conhecimento de 
violência contra a 
criança; 

- Realizar notificação ao Conselho Tutelar 
quanto ao atendimento de crianças de 
crianças vitimas de maus tratos e em 
situação de risco. 

100% de 
atendimentos 
notificados 

Janeiro-
dezembro 

 
 
1.1.7. Controle de Tuberculose e Hanseníase 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Diminuir o número 
de abando e seqüelas 
dos pacientes 

- Capacitar profissionais enfermeiros e 
médicos na detecção e tratamento destas 
doenças; 

01 capacitação 
realizada 

Fevereiro 
 

- Treinar agentes comunitários de saúde 
quanto à abordagem e acompanhamento. 

01 capacitação 
realizada 

Março 

- Intensificar busca 
ativa dos casos; 

- Realização de campanhas e mutirões para 
detecção de casos novos. 

01 
campanha/mutir

ão realizado  

Março 

- Disponibilizar 
medicação em 
qualidade e 
quantidades 

- Notificar e fornecer a medicação em 
parceria com o Estado.  

- Janeiro-
dezembro 
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adequadas. 

 
 
1.1.8. DST/AIDS 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Ofertar 
preservativos; 

- Disponibilizar preservativos nas Unidades 
Básicas de Saúde. 

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar Educação 
em Saúde; 

- Realizar palestras nas escolas; 04 palestras 
realizadas 

Abril 

- Realizar orientação nas Unidades de 
saúde; 

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar parcerias com instituições de 
ensino para inserção de temas relacionadas 
a DSTs/AIDS no currículo escolar.  

03 parcerias 
realizadas 

Fevereiro 

- Tornar acessível 
tratamento e 
medicação 
necessária. 

- Disponibilizar consultas básicas, exames e 
encaminhamentos para referências; 

- Janeiro-
dezembro 

- Acesso ao aconselhamento nas unidades 
de saúde. 

- Janeiro-
dezembro 

- Capacitar 
profissionais na 
abordagem e 
conduta com o 
portador das 
DST/AIDS; 

- Capacitar profissionais enfermeiros e 
médicos na detecção e tratamento destas 
doenças; 

01 capacitação 
realizada 

Abril 

- Treinar agentes comunitários de saúde 
quanto à abordagem e acompanhamento. 

01 capacitação 
realizada 

Abril 

 
 
1.1.9. Saúde Mental  

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Buscar parcerias 
com setores 
governamentais e 
não-governamentais 
para a implantação 
de apoio à Terapia 
Ocupacional; 

- Parceria com a secretaria de ação social e 
APAE para realização de projeto de 
Terapia Ocupacional para pessoas 
portadoras de distúrbios neurológicos e 
comportamentais moderados.   

02 parcerias 
realizadas 

Março 

- Diminuir a ingestão 
de psicofármacos.  

- Realizar acompanhamento psicológico 
em caso de desmame de medicamentos 
psicofármacos de pessoas psicossomáticas 
e em conclusão de tratamento de doenças 
curáveis; 

- Janeiro-
dezembro 

- Garantir o acesso a 
o atendimento e 
dispensação de 

- Ampliar oferta e garantir reavaliação 
periódica em consultas: psiquiátricas, 
neurológicas e acompanhamento 

85% dos 
pacientes 
atendidos 

Janeiro-
dezembro 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
 

 9

medicamentos 
necessários; 

psicológico; 
- Adquirir os medicamentos básicos de 
responsabilidade do município e realizar o 
encaminhamento de solicitação de 
medicamentos para o Estado. 

- Garantir o acesso 
ao atendimento de 
urgência e 
tratamento de 
pessoas em estado de 
crise grave; 

- Realizar pactuação referencias para 
pacientes em crise psiquiátrica; 

01 pactuação 
realizada 

Janeiro 

- Realizar o transporte do paciente - Janeiro-
dezembro 

- Intensificar a 
prevenção do uso 
abusivo de 
psicofármacos; 

- Ampliar oferta e garantir reavaliação 
periódica em consultas: psiquiátricas, 
neurológicas e acompanhamento 
psicológico; 

- Janeiro-
dezembro 

- Articular para que 
o paciente tenha uma 
atenção integral e 
intersetorial 
juntamente com a 
co-responsabilidade 
para com a 
promoção da saúde; 

- Oferta e garantir reavaliação periódica em 
consultas: psiquiátricas, neurológicas e 
acompanhamento psicológico, bem como o 
acompanhamento na Unidade de Saúde.  

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar 
atendimento e 
acompanhamento 
clinico nas UBS; 

- Realizar acompanhamento dos pacientes 
pelo médico da unidade de referencia. 

- Janeiro-
dezembro 

- Incorporar dados 
de saúde mental aos 
instrumentos de 
monitoramento e 
avaliação existentes 
para garantir o 
conhecimento da 
realidade 
epidemiológica; 

- Socializar estudo sobre a condição 
epidemiológica dos pacientes, para 
posterior intervenção. 

- Março 

- Acompanhar o 
estado clínico e 
controle de 
medicamentos; 

- Confeccionar cartão para 
acompanhamento. 
 

500 cartões 
confeccionados 

Maio 

 
 
1.2. Saúde Bucal 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Adquirir 
equipamentos e 
insumos; 

- Adquirir equipamentos e insumos para os 
consultórios de saúde em qualidade e 
quantidade suficientes 

100% Unidades 
atendidas 

Janeiro-
dezembro 
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- Realizar 
manutenção dos 
prédios e 
equipamentos 
existentes.  

- Realizar avaliação periódica preventiva 
nas salas e equipamentos 

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar bochecho e 
escovação 
supervisionada nas 
escolas e creches; 

- Adquirir material e insumos para a 
realização dos procedimentos. 

- Janeiro-
dezembro 

- Adquirir material 
educativo; 

- Confeccionar folders para educação de 
escolares. 

2.000 folders Março 

- Trabalhar de forma 
multidisciplinar; 

- Realizar trabalho conjunto com médicos 
do PSF, otorrinolarinologista e 
fonoaudiólogo.   

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar campanhas 
com ênfase à 
alimentação 
saudável, 
manutenção da 
higiene e 
autocuidado; 

- Confeccionar folders sobre os temas. 2.000 folders Outubro 

- Realizar educação 
em saúde com grupos 
atendidos nas UBS e 
grupos de idosos. 

- Realizar reuniões e agendamento 
diferenciado aos idosos. 

30% dos idosos 
atendidos 

Janeiro-
dezembro 

- Adquirir 
equipamentos, 
materiais e insumos 
para ampliação da 
atenção; 

- Adquirir Raio X e filme. 01 Raio X 
adquirido 

Junho 

- Garantir acesso a 
atenção de média e 
alta complexidade; 

- Realizar todos os encaminhamentos 
solicitados com ênfase a neoplasia e 
pacientes portadores de necessidades 
especiais. 

100% de 
encaminhamentos 

da demanda 

Janeiro-
dezembro 

- Garantir a atenção 
ao usuário em 
situação de urgência; 

- Realizar consultas e procedimentos de 
urgência.  

100%  dos 
pacientes atendidos 

Janeiro-
dezembro 

- Realizar detecção 
de câncer bucal; 

- Realizar campanha de busca ativa de 
câncer bucal. 

01 campanhas Julho 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
 

 11

- Construir 
escovódromo em 
cada consultório 
odontológico 

- Construir espaços para realização de 
escovação. 

01 sala construída Março 

 
 
1.3. Promoção da Saúde 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Implementar as 
diretrizes da Política 
de Promoção da 
Saúde em 
consonância com as 
diretrizes definidas 
no âmbito nacional; 

- Buscar e elaborar protocolos para a 
intervenção clínicas nas diversas patologias, 
prevenção a agravos e áreas de cuidado.  

- Agosto 

- Realizar 
campanhas 
periódicas de temas 
de relevância local: 
Reeducação 
alimentar; 
diminuição do uso 
abusivo de álcool, e 
combate ao 
tabagismo e drogas 
ilícitas; DST/AIDS, 
etc.; 

- Confeccionar folders dos temas relevantes. 1.000 folders por 
confeccionados 

tema 

Outubro 

- Confeccionar cartazes dos temas 
relevantes. 

02 banners 
confeccionados 

por tema 

Abril 

- Realizar palestras nas escolas. 10 palestras 
realizadas  

Agosto 

- Realizar palestras nas unidades de saúde 
em sala de espera. 

54 palestras 
realizadas 

Janeiro-
dezembro 

- Realizar feiras de 
saúde em parceria 
com outras 
secretarias e 
parcerias; 

- Realizar feira de saúde para apresentação a 
população com ênfase à escolares. 

01 feira realizada Agosto 

- Capacitar os 
profissionais em 
relação à 
humanização, ética e 
atenção qualificada; 

- Realizar oficinas sobre humanização, ética 
e atenção qualificada 

01 oficina 
realizada 

Março 

- Buscar suporte 
técnico junto ao 
Estado para a 
realização de 
educação 
permanente; 

- Realizar parceria com o Estado e o CIES 
para capacitação de profissionais nos temas 
prioritários. 

02 parcerias 
realizadas 

Março 

-Disponibilizar 
acesso a filmes e 

- Adquirir CDs e DVDs junto a Escola de 
Saúde Pública nos diversos temas relevantes 

50 unidades 
adquiridos 

Março 
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documentários; a saúde.  

- Adotar processo de 
avaliação como parte 
do planejamento e 
implementação de 
promoção da saúde; 

- Realizar avaliação trimestral das 
atividades realizadas para promoção a 
saúde. 

03 avaliações 
realizadas 

Janeiro 
Maio 

Setembro 

- Estabelecer 
instrumentos de 
gestão e indicadores 
para 
acompanhamento e 
avaliação do impacto 
das ações; 

- Implantar monitoramento através de 
caderno de avaliação mensal da atenção 
básica e vigilância em saúde. 

04 cadernos 
implantados 

Janeiro 

- Realizar oficinas de 
capacitação, 
envolvendo equipes 
de 
multiprofissionais; 

- Realizar oficina de intervenção nos 
resultados alcançados 

01 oficina 
realizada 

Agosto 

- Buscar parcerias 
governamentais e 
não-governamentais 
para realização das 
ações; 
  

- Realizar parcerias com secretarias de Ação 
Social, Educação e Agricultura e Meio 
Ambiente. 

- Janeiro-
dezembro 

- Divulgar 
sistematicamente os 
resultados do 
processo avaliativo 
das ações.  

-Boletins epidemiológicos. 02 boletins 
divulgados 

Janeiro  
Agosto 

- Disponibilizar 
terapias alternativas 

- Formar grupos de ajuda para o 
enfrentamento a violência e prevenção de 
doenças mentais. 

02 grupos 
formados 

Março 

 
 
 
 
 
1.4. REABILITAÇÃO 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Adquirir materiais e 
insumos; 

- Adquirir equipamentos e insumos para 
as unidades básicas de saúde em 
qualidade e quantidade suficientes. 

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar manutenção 
do prédio e 
equipamentos 
existentes.  

- Realizar avaliações periódicas no prédio 
e equipamentos para realização de 
manutenção. 

- Janeiro-
dezembro 

- Adquirir material 
educativo; 

- Adquirir material educativo relacionado 
aos cuidados contra acidentes e postura. 

1.000 folders 
adquiridos 

Abril 
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- Trabalhar de forma 
multidisciplinar; 

- Ampliar oferta e garantir reavaliação 
periódica em consultas: de neurologia e 
fonoaudiologia, acompanhamento 
psicológico e social. 

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar palestras 
com ênfase à postura, 
atenção dos familiares 
e cuidadores dos 
pacientes e 
autocuidado; 

- Realizar oficina com educadores e 
cuidadores. 

01 oficina 
realizada 

Abril 

- Realizar educação 
em saúde com grupos 
atendidos nas UBS e 
grupos de idosos.  

- Fazer palestras na sala de espera das 
UBS e nos encontros de idosos. 

46 palestras 
realizadas 

Janeiro-
dezembro 

- Garantir o acesso a 
equipamentos para 
reabilitação; 

- Realizar agendamentos não superiores a 
60 dias. 

- Janeiro-
dezembro 

- Definir fluxo da 
atenção; 

- Definir como encaminhadores os 
médicos da unidade de saúde, 
neurologistas e ortopedistas 

- Março 

- Adequar as unidades 
de saúde para 
acessibilidade. 

- Construir rampas de acesso nas unidades 
de saúde. 

04 rampas 
construídas  

Agosto 

 
 
 
1.5. LABORATÓRIO E APOIO DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Garantir acesso aos 
exames básicos; 

- Adquirir material e equipamento em 
quantidade e qualidade suficientes. 

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar a compra de serviços de 
laboratório quando não estiver disponível 
no laboratório público. 

- Janeiro-
dezembro 

- Garantir Acesso a 
exames laboratoriais de 
agravos relevantes no 
município; 

- Realizar coletas para exames de 
glicemia, uréia e creatinina. 

100% dos 
diabéticos e 

hipertensos do 
programa 

Janeiro-
dezembro 

- Garantir acesso a 
exames não básico de 
acordo com os 
protocolos existentes. 

- Realizar a compra de serviços de 
laboratório quando estiverem 
preconizados nos protocolos nacional e 
estadual 

- Janeiro-
dezembro 

 
EIXO II – VIGILANCIA EM SAÚDE 

OBJETIVO - A análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num 
conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população 
que vive no território de Denise, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a 
abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. 
A Vigilância em Saúde constitui-se de ações de promoção da saúde da população, vigilância, 
proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, abrangendo: 
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I - vigilância epidemiológica: vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e 
agravos, como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos; 
II - promoção da saúde: conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais responsáveis 
pela atuação sobre determinantes sociais da saúde; 
III - vigilância da situação de saúde: desenvolve ações de monitoramento contínuo do  Município 
ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e 
expliquem problemas de saúde e comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo 
para um planejamento de saúde mais abrangente; 
IV - vigilância em saúde ambiental: conjunto de ações que propiciam o conhecimento e a detecção 
de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 
humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco 
ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde; 
V - vigilância da saúde do trabalhador: visa à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade 
da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus 
determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processo produtivos; e 
VI - vigilância sanitária: conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde 
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 
bens e da prestação de serviços do interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, 
que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, 
da produção ao consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 
 
 
 
2.1. VIGILÂNCIAS  
2.1.1.  Vigilância Epidemiológica  

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Realizar avaliação da 
PPI-VS; 

- Avaliar a PPI-VS com os enfermeiros 
e equipes. 

02 avaliações Calendário 
Estadual 

- Gerenciar os sistemas 
de informação 
epidemiológica; 

- Realizar a alimentação, 
acompanhamento e avaliação dos 
sistemas de informação epidemiológica. 

- Janeiro-
dezembro 

- Coletar dados e gerar 
informações para 
subsidiar planejamento;  

- Realizar acompanhamento trimestral 
para avaliação. 

03 avaliações 
anuais 

Janeiro 
Maio 

Outubro 
- Intensificar a 
notificação de agravos; 

- Notificar as doenças de notificação 
compulsória, surtos, agravos inusitados, 
conforme normatização federal e 
estadual. 

- Janeiro-
dezembro 

- Sensibilizar os 
profissionais quanto à 
necessidade das 
notificações e 
investigações dos 
agravos; 

- Reunião com enfermeiros para 
discussão de notas técnicas e do 
SINAN. 

02 reuniões 
anuais. 

Março  
Agosto 
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- Acesso a exames 
laboratoriais voltados ao 
diagnóstico de doenças 
de notificação 
compulsória; 

- Ajustar PPI e contratualização para 
garantia de acesso aos exames 
necessários. 

01 ajuste Março 

- Intensificar a vigilância 
dos agravos que 
resultam em internação;  

- Realizar avaliação em laudos de 
internação hospitalar.  

01 avaliação 
mensal 

Janeiro-
dezembro 

 - Divulgação de 
informações e análises 
epidemiológicas. 
 

- Confeccionar folders com informações 
e análises epidemiológicas. 
 

02 informativos 
anuais 

Março 
Outubro 

 
 
2.1.2.  Vigilância Sanitária  

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Capacitar os fiscais em 
Ações Básicas; 

- Realizar capacitações em parceria com 
o Estado e Ministério da Saúde. 

- Março 

- Realizar campanhas de 
educação em Vigilância 
Sanitária; 

- Confeccionar folders com informações 
sobre sanidade de produtos e meio 
ambiente. 

1.000 folders Abril 

- Realizar palestras com ênfase a 
informações sobre sanidade de produtos 
e meio ambiente 

06 palestras Bimestral 

- Monitorar a qualidade 
da água para consumo 
humano. 

- Realizar o acompanhamento das 
coletas de água para analise. 

- Janeiro-
dezembro 

- Enviar amostras de água para o 
Laboratório Central. 

24 amostras Janeiro-
dezembro 

- Fiscalizar e orientar 
sobre os riscos sanitários 
que os produtos e 
serviços possam oferecer 
a população. 
 

- Executar Ações Básicas; 
 

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar orientação com informações 
sobre sanidade de produtos e meio 
ambiente aos comerciantes. 
 

-  Janeiro-
dezembro 

 
 
2.1.3.  Vigilância Ambiental  

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Executar Ações 
Básicas; 

Realizar ações de rotina no combate as 
endemias. 

- Janeiro-
dezembro  

- Intensificar a 
salubridade das ações 

- Adquirir Equipamentos de Proteção 
Individual; 

04 Kits EPI Agosto 

- Intensificar o combate 
a dengue; 

- Realizar mutirões de limpeza  02 mutirões Janeiro e 
Outubro 

Palestras à grupos dos PSFs 10 palestras Março a 
Dezembro 

- Realizar campanhas de 
educação em Vigilância 

- Confeccionar  folders 3.000 unidades Novembro 

- Anunciar chamadas em carro de som 04 no ano Janeiro 
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Ambiental;  
 

Fevereiro 
Novembro 
Dezembro 

- Palestras com grupos e escolares 13 palestras Novembro  
Dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.4. Vigilância da Saúde do Trabalhador 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Implantar a rede de 
atenção qualificada a 
saúde do trabalhador; 

- Buscar apoio do Escritório Regional de 
Saúde de Tangará da Serra. 

- Julho 

- Capacitar recursos 
humanos na efetivação 
no município da 
Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador; 

- Buscar apoio do Escritório Regional de 
Saúde de Tangará da Serra. 

01 capacitação Junho 

- Realizar de forma 
rotineira a notificação 
de agravos relacionados 
à saúde do trabalhador; 

- Notificar os casos de acidente de 
trabalho nas unidades. 

- Janeiro-
dezembro 

- Realizar a promoção, 
reabilitação e 
vigilância; 

- Realizar campanhas para redução de 
acidentes de trabalho. 

04 palestras Agosto 

- Realizar parcerias com as secretarias 
afins para desenvolvimento de 
campanhas de prevenção a acidentes. 

03 parcerias Maio 

- Implantar a Rede Sentinela; 01 implantação Julho 
 
 

EIXO III – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
OBJETIVO – reunir um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
por meio da promoção do acesso aos medicamentos e  uso racional. Avaliar, programar, adquirir, 
armazenar e distribuir medicamentos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da 
melhoria da qualidade de vida da população. 
 
3.1.1. Farmácia Básica 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Efetivar o controle do 
programa de saúde 
mental; 

- Adotar caderneta para o 
acompanhamento do paciente. 

500 cadernetas Maio 

- Divulgar o elenco da 
cesta básica de 
medicamentos; 

- Distribuir aos profissionais a lista com 
os medicamentos e afixar esta lista em 
local visível ao usuário. 

- Fevereiro 

- Controlar o estoque; - Realizar o controle informatizado do - Março 
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estoque. 
- Manter a oferta de 
medicamentos da 
farmácia básica; 

- Adquirir os medicamentos básicos. - Janeiro-
dezembro 

Evitar o abuso de 
medicamentos. 

- Realizar campanha sobre o uso racional 
de medicamentos. 

 Abril 

 
 
3.1.2. Farmácia de Alto Custo 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Garantir acesso aos 
medicamentos de alto 
custo de acordo com os 
protocolos do Estado; 

- Fazer o acolhimento e 
encaminhamentos dos processos, 
posteriormente a retirada dos 
medicamentos liberados. 

- Janeiro-
dezembro 

- Divulgar elenco dos 
medicamentos de alto 
custo disponibilizados 
pelo Estado; 

- Distribuir aos profissionais a lista com 
os medicamentos e afixar esta lista em 
local visível ao usuário. 

- Fevereiro 

- Regulamentar a 
compra de 
medicamentos não 
básicos. 

- Criar protocolo para a entrega de 
medicamentos extra farmácia básica e 
alto custo. 

01 protocolo 
elaborado 

Julho 

 
EIXO IV – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

OBJETIVO - Formular uma política voltada para a organização de um sistema de saúde equânime, 
integral e resolutivo para o atendimento efetivo dos problemas de saúde da população bem como a 
realização de um conjunto de ações articuladas entre os diferentes níveis de complexidade da 
atenção à saúde.  
 
4.1.1. Ambulatorial 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Garantir acesso a 
consultas, 
procedimentos e 
exames especializados; 

- Realizar avaliação das demandas de 
procedimentos para adequação da oferta. 

02 estudos Janeiro 
Junho 

- Aumentar a oferta de apoio 
diagnóstico; 

- Fevereiro 

- Manter compra de serviços através do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde. 

- Janeiro-
dezembro 

- Garantir atendimento 
integral de acordo com 
protocolos do SUS 

- Implantar protocolos assistenciais, 
visando o atendimento integral e de 
qualidade nas unidades de saúde. 

- Agosto 

- Garantir acesso ao 
TFD – Tratamento Fora 
do Domicilio; 

- Fazer o acolhimento e 
encaminhamentos dos processos, 
posteriormente encaminhamentos de 
acordo com a demanda. 

- Janeiro-
dezembro 
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- Diminuir o número de 
absenteísmo nas 
consultas especializadas 
marcadas pela central 
de regulação. 

- Transportar os pacientes que tenham 
necessidade com agendamento da 
Central de Regulação. 

- Janeiro-
dezembro 

 
4.1.2. Hospitalar 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Garantir acesso a 
assistência hospitalar de 
urgência e internação;  

- Formalizar e acompanhar convênio com 
o Hospital das Clínicas de Denise. 

01 convenio 
assinado 

Janeiro 

- Garantir acesso a 
assistência hospitalar de 
ambulatório e 
internação 

- Manter compra de serviços através do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde; 

- Janeiro-
dezembro 

- Garantir Acesso a 
UTI; 

- Manter convênio com o Hospital das 
Clínicas de Denise para regulação de 
leitos. 

- Janeiro-
dezembro 

- Garantir transporte 
inter-hospitalar de 
pacientes graves; 

- Buscar parceria com o Estado 
 

01 parceria 
firmada 

Janeiro 

 
 

EIXO V – GESTÃO 
OBJETIVO – Qualificar a gestão em todos os níveis. Conduzir de maneira democrática um 
sistema público de saúde, bem como garantir o direito universal à saúde e o seu respectivo dever 
estatal. O aspecto democrático é um dos atributos fundamentais da gestão da saúde, trabalhando 
conjuntamente com o Conselho de Saúde. 
 
5.1. CONTROLE E AVALIAÇÃO 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Colaborar no processo 
de Regionalização 
solidária; 

- Participar do Colegiado de Gestão 
Regional. 

12 reuniões Janeiro-
dezembro 

- Definir de forma 
transparente e 
democrática o 
investimento dos 
recursos e materiais; 

- Discutir com o Conselho Municipal de 
Saúde a forma de aplicação dos 
recursos na saúde 

- Janeiro-
dezembro 

- Controle e avaliação da 
assistência hospitalar; 

- Definir e implantar indicadores de 
acompanhamento da atenção 
secundária. 

- Março 

- Avaliar e monitorar os indicadores 
implantados; 

02 avaliações Junho  
Dezembro 
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- Formalizar a relação 
com os prestadores de 
serviço. 

- Formalizar e acompanhar convênios e 
contratos. 

Convênios 
formalizados e 
acompanhados 

Fevereiro 

- Garantir o 
fornecimento regular de 
itens estratégicos; 

- Realizar levantamento das 
necessidades para aquisição de insumos. 

- Janeiro-
dezembro 

- Adquirir insumos necessários. - Janeiro-
dezembro 

- Monitorar e avaliar os 
indicadores do Pacto da 
Atenção Básica; 

- Realizar reuniões com gestão e equipe 
para avaliação das metas. 

03 reuniões Janeiro  
Maio 

Outubro 
- Acompanhar e avaliar o 
trabalho da Atenção 
Básica com ênfase a 
Saúde da Família. 

- Monitorar indicadores e metas. 03 avaliações Janeiro  
Maio 

Outubro 

- Controle, avaliação e 
fiscalização dos 
prestadores de serviços; 

- Realizar acompanhamento dos 
serviços prestados pelo Hospital das 
Clinicas de Denise e Laboratório Santa 
Brígida. 

12 avaliações Janeiro-
dezembro 

 
 
 
 
 
5.2. RECURSOS HUMANOS 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Valorizar os profissionais 
do SUS; 

- Educação Permanente. - Janeiro-
dezembro 

- Desenvolver projeto de qualidade 
de vida para os profissionais do SUS. 

- Julho 

- Coordenar e apoiar a 
formulação de processos 
Ensino Serviço; 

- Buscar junto ao CIES e Instituições 
de Ensino treinamento/capacitação. 

- Abril 

- Viabilizar canais de 
informação e comunicação 
entre os diversos níveis. 

- Formular Boletim Interno para 
socialização de informações da 
Saúde.  

02 Boletins Março 
Outubro 

 
 
5.3. CONTROLE SOCIAL 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
- Manter a secretaria 
executiva. 

- Designar secretario para atuação no 
Conselho. 

- Fevereiro 

- Disponibilizar 
informações sobre o 
andamento das ações da 
Secretaria municipal de 
Saúde; 

- Encaminhar para apreciação relatórios 
das ações da saúde. 

03 Relatórios Janeiro  
Maio 

Outubro 
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- Apoiar os processos 
de educação popular na 
saúde, para ampliar a 
participação social no 
Sistema Único de Saúde 
– SUS. 

- Apoiar a realização de audiências 
públicas. 

03 Audiências   Janeiro  
Maio 

Outubro 

- Criar canal para 
sugestões e 
reclamações. 

- Colocar caixas para o SAU – Serviço 
de Atenção ao Usuário 

- Junho  

- Divulgar as 
deliberações do 
Conselho Municipal de 
Saúde; 

- Afixar em mural as deliberações 12 
Divulgações 

Janeiro-
Dezembro 

- Garantir acesso a 
capacitação dos 
conselheiros; 

- Realizar capacitações nas reuniões 
ordinárias do Conselho. 

- Todas as 
reuniões 

ordinárias 
- Buscar capacitação junto ao Conselho 
Estadual 

- Abril 

-Garantir o pleno 
funcionamento do 
Conselho de Saúde; 

- Manter a Estrutura física e viabilizar 
internet 

- Março 

 
 
 
5.4. INFRA-ESTRUTURA 

ESTRATÉGIA AÇÃO META PERÍODO 
-Adaptação dos 
prédios da saúde para 
disponibilizar 
acessibilidade. 

- Construção de rampas de acesso nas 
Unidades Básicas de Saúde. 

03 rampas 
construídas.  

Abril 

- Manter em boa 
conservação os 
prédios existentes; 

- Realizar avaliações periódicas nas 
unidades de saúde para realização de 
manutenção. 

- Janeiro-
Dezembro 

- Construir local 
adequado para 
acondicionamento dos 
insumos da Vigilância 
Ambiental; 

- Construção de sala para 
acondicionamento de produtos 
apreendidos.  

01 sala 
construída 

Junho 

- Ampliar unidades de 
saúde já existentes 
para a implantação do 
serviço de Técnico em 
Higiene Dental. 

- Construção de espaços para a fixação de 
cadeiras odontológicas. 

01 sala 
construída 

Agosto 

- Equipar as unidades 
básicas de saúde com 
tecnologias modernas; 

- Adquirir equipamento de Raio X 
odontológico. 

01 Raio X 
adquirido 

Junho 
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- Garantir 
funcionamento 
adequado e 
conservação de 
equipamentos; 

- Realizar avaliações periódicas nos 
equipamentos para realização de 
manutenção. 

- Janeiro-
Dezembro 

- Adquirir 
equipamentos para 
ambulâncias; 

- Adquirir e repor equipamentos utilizados 
no resgate e remoção de pacientes. 

- Fevereiro 

- Realizar 
conservação de 
veículos. 

- Realizar avaliação periódica e preventiva 
dos veículos da saúde 

- Janeiro-
Dezembro 

-Garantir transporte 
sanitário  

- Adquirir Unidade de Transporte Coletivo 01 Van Março 
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