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BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
 
Diretriz 1 - Fortalecimento da rede de atenção à saúde através da Atenção Primária em Saúde. 

Meta Ações Prioritárias Indicador 

Oferecer ações e serviços de saúde no 
âmbito da Atenção Primária em Saúde. 

Manter atendimento nas 
Equipes de Saúde da 
Família;  

Número de atendimentos por 
mês por ESF  

Manter percentual de cobertura de ESF 
acima de 80% no município. 

Manter as equipes 
mínimas cadastradas no 
CNES; 

Cobertura de Equipes de Saúde 
da Família; 

Manter 100% das equipes de ESF no 
Programa de Melhoria e Acesso a 
Atenção de Qualidade- PMAQ. 

Manter as equipes 
cadastradas no PMAQ 

Cobertura de equipes 
cadastradas no programa PMAQ; 

Organizar os processos de trabalho em 
cada serviço de saúde e fortalecer que 
100% dos servidores realizem o 
acolhimento das demandas de saúde. 

Definir cronograma de 
atendimentos 
multiprofissionais e 
encaminhamentos nas 
UBSs; 

Número de equipes com 
processos de acolhimento 
consolidado;  
 
Cobertura de profissionais que 
realizam acolhimento por UBS; 

Garantir que 100% das equipes realize 
reunião semanal para educação 
continuada e discussão de casos 

Realizar uma reunião 
semanal por equipe de 
saúde; 
 
Promover espaço de 
educação continuada 
nas reuniões semanais; 
 
Discutir nas reuniões 
semanais casos 
prioritários visando 
intervenção 
comprometida e 
compartilhada dos 
profissionais. 

Nº de reuniões de equipe com 
espaço para educação 
continuada e discussão de 
casos/mês 

Garantir atenção domiciliar em 100% 
das equipes multiprofissionais para as 
pessoas em que as condições clínicas se 
justificam especialmente saúde mental, 
idosos, acamados e pessoas com 
necessidades especiais. 

 Realizar visitas 
domiciliares 
programadas e 
conforme demanda; 
 

Número de visitas domiciliares 
realizadas por mês; 

Monitorar a proporção de internações 
por causas sensíveis na atenção básica 
(ICSAB): Gastroenterites Infecciosas e 

Discutir e identificar o 
relatório mensal de 
internações em cada 

Nº de internações de causas 
sensíveis na atenção básicas 
discutidas e monitoradas em 
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complicações; Anemia; Deficiências 
nutricionais; Infecções de ouvido, nariz 
e garganta; Pneumonias bacterianas; 
Asma; Bronquites; Hipertensão; Angina; 
Insuficiência cardíaca; Diabetes 
mellitus; Epilepsias; Infecção no rim e 
trato urinário; Infecção da pele e tecido 
subcutâneo; Doença Inflamatória 
órgãos pélvicos femininos. 
 
Monitorar as possibilidades de Doenças 
evitáveis por imunização e outras DIP;  

ESF; 
 
Analisar a efetividade do 
cuidado na atenção 
básica, assim, como o 
desenvolvimento de 
ações de regulação do 
acesso às internações 
hospitalares. 
 
Realizar monitoramento 
das situações 
identificadas com 
elaboração de plano de 
cuidado pela equipe; 
 
 

cada equipe de ESF; 
 
Proporção de casos identificados 
com a elaboração de plano de 
cuidados pela equipe; 
 

Garantir acesso a 100% dos usuários do 
SUS aos medicamentos da relação 
municipal de medicamentos REMUME. 

Promover o uso racional 
de medicamentos em 
100% das UBSs; 
 
 
 
Manter 100% dos 
cadastros de usuários 
prioritários 
 
 
Orientar os usuários de 
medicamentos e mapear 
casos prioritários em 
cada ESF; 
 
 
Estimular o descarte 
consciente de 
medicamentos através 
da adesão das equipes 
ao projeto Descarte de 
medicamentos 

Nº de unidades de saúde com 
cadastro dos usuários em uso de 
medicação contínua; 
 
 
Relatório do número de 
pacientes cadastrados 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer os grupos de saúde, oficinas 
terapêuticas, Grupos de Terapia 
Comunitária em 100% das unidades de 
saúde, buscando as trocas coletivas 

Manter pelo menos um 
grupo em cada equipe 
de ESF por mês; 

Número de grupos por ESFs/mês; 
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entre os profissionais e a comunidade. 

Manter o nº de academias de Saúde. Realizar atividades 
educativas e de 
promoção de saúde nas 
academias de saúde em 
funcionamento e nos 
espaços coletivos das 
comunidades 

Número de Academia de Saúde 
implantados; 
 
Número mensal de ações 
desenvolvidas pelas equipes nas 
academias. 

Garantir o gerenciamento do cuidado 
em 100% dos casos elencados como 
prioritários pela equipe. 

Realizar discussão de 
casos em cada equipe; 
 
Elaborar Projeto 
terapêutico para os 
casos prioritários; 
 
Utilizar o TELESSAÚDE 
como ferramenta de 
apoio; 
 
Envolver os profissionais 
do NASF nas discussões 
e plano de cuidado 

Proporção de discussão e 
gerenciamento do cuidado dos 
casos prioritários da equipe; 
 
 

Manter percentual de cobertura de 
saúde bucal acima de 50%; 

Número de equipes de 
saúde bucal cadastradas 
CNES; 

Cobertura de Equipes de Saúde 
Bucal no município; 
 

Implantar atendimento odontológico na 
UBS Agrícola 

Realizar atendimento 
odontológico 

 

Realizar ações de escovação 
supervisionada em 100% das escolas 
públicas com crianças até doze anos; 

Realizar ações de 
escovação 
supervisionada nas 
escolas com crianças até 
doze anos; 
 

Cobertura de escolas públicas 
com ação de escovação 
supervisionada até doze anos; 

Estabelecer indicadores de saúde para 
monitoramento e avaliação em 100% das 
áreas técnicas. 

Realizar pactuação de 
indicadores de saúde 
conforme estabelecido 
pelo Estado e Ministério 
da Saúde e da realidade do 
município; 
 

Proporção de Áreas Técnicas que 
realizam o monitoramento e 
avaliação dos resultados; 

 

Monitorar e avaliar anualmente os 
indicadores de saúde vinculados cada 
área técnica. 

Manter os registros 
adequados; 
Definir o monitoramento 
dos indicadores nas 
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equipes; 
 

Manter uma Equipe de Saúde Prisional Equipe no CNES; Uma Equipe de Saúde Prisional; 
 

 

Manter e ampliar a atuação da Equipe do 
Melhor em Casa 

 Equipe no CNES; Uma Equipe de Saúde; 
 

 
 

Implementar ações 
preventivas/educativas relacionadas aos 

agrotóxicos 
 

Abordar o assunto em 
salas de esperas, grupos 
de saúde; 
Realizar ações 
intersetoriais; 

Nº de ações executadas no 
quadrimestre por UBS 

 

Construir espaço integrados com a 
comunidade e UBS relacionadas as PICS 

 

Elaborar projeto horto-
medicinal 
 
Estimular o consumo de 
chás complementar as 
terapias tradicionais e 
outras práticas 
integrativas. 
 

Nº de espaços construídos 
 
Nº de ações realizadas por UBS 

 

Relacionar ações integradas na saúde e 
educação, conforme definido no PSE e 
necessidades locais                           

 

Executar atividades 
conforme plano de ações 
em escolas prioritárias 

Nº de ações realizadas por equipe 
(UBS) e relatório de abrangência 
das ações 

 

Ampliar as discussões relacionadas ao 
tema do tabagismo, álcool e outras 
drogas 

Abordar o assunto em 
salas de esperas, grupos 
de saúde e estudos; 

Realizar grupos de 
tabagismo; 

Realizar ações 
intersetoriais, incluindo 
escolas; 

Nº de ações executadas no 
quadrimestre por UBS 
 
Nº de grupos de tabagismo por 
equipes; 

 

 
 
 
 
Diretriz 2 – Desenvolvimento de serviços e ações de saúde prioritárias para segmentos da 
população, com necessidades específicas e riscos à saúde. 

Objetivo  Metas Ações Prioritárias Indicadores 

 
 

Manter atividades 
preventivas para reduzir 

Realizar atividade de 
qualificação profissional 

Proporção de internações por 
fratura de fêmur em idosos 
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Saúde do 
Idoso 

os riscos de 
internação/óbito por 
fratura de fêmur em 
idosos no município de 
Santa Rosa. 

para a promoção de 
ambiente seguro; 
Ações preventivas ambiente 
seguro; 
 
Orientar sobre hábitos 
saudáveis de vida; 
 

Oferecer opções de 
sociabilização e a 
qualidade de vida dos 
idosos nos distritos 
sanitários. 
 

Realizar atividades de 
educação e promoção em 
saúde; 

Nº de atividades de educação 
realizadas no ano; 

Implantar a Caderneta de 
Saúde do Idoso nas 
unidades de saúde. 
 

Adotar a caderneta do idoso 
conforme disponibilidade; 

Proporção de unidade que 
implantaram a caderneta do 
idoso; 

Notificar 100% as 
situações suspeitas de 
violência identificadas 
pela equipe 
 

Investigar situações de 
violência, negligência; 
Realizar ações educativas de 
promoção de saúde e 
envelhecimento saudável; 
 
Identificar situações de 
fragilidade; 

Número de notificações de 
notificação de violência; 
Proporção de casos de 
violência em idosos; 

    

 
Alimentação 
e Nutrição  
 
 

Realizar acompanhamento 
anual das condições de 
alimentação e nutrição de 
grupos prioritários em 
100% das UBSs como 
beneficiário do Programa 
Bolsa Família. 
 

Acompanhar 
semestralmente os 
beneficiários do Programa 
Bolsa Família; 
 
 

Proporção de unidades de 
saúde em que foi realizado o 
acompanhamento aos grupos 
prioritários; 
 

 
 

Realizar trabalho 
priorizado em 100% das 
unidades de saúde aos 
hipertensos, diabéticos, 
crianças e adolescentes 
sobrepeso, obesas e 
gestantes conforme 
necessidades. 
 

Identificar grupos 
prioritários de intervenção  

Proporção de equipes com 
trabalho priorizado;  
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Realizar trabalho em 
grupo com abordagem 
sobre alimentação 
saudável 

Identificar grupos 
prioritários de intervenção 

Número de grupos realizados 
por mês 

Realizar atividades de 
Educação permanente das 
equipes em 100% das 
unidades de saúde sobre a 
temática da Puericultura. 
 

Realizar reuniões das 
categorias profissionais; 
 
Realizar estudos de casos 
nas equipes; 
 

 Proporção de equipes de 
saúde capacitadas; 

    

Saúde Bucal Avaliar as condições de 
saúde bucal de 100% das 
EMEI, Escolas de Ensino 
Fundamentais Municipais 
e Estaduais. 

Realizar avaliação clínica nas 
escolas; 
 
Realizar palestras para 
crianças, pais e cuidadores; 
 

Cobertura de avaliações 
realizadas; 
 
Número de atividades 
educativas realizadas 

Avaliar 80% das crianças 
do Programa Bolsa 
Família. 

 Avaliar as crianças  
 
 
Realizar palestras para 
crianças, pais e cuidadores; 
 

Cobertura das crianças 
avaliadas; 
 
Número de atividades 
educativas realizadas 

Acompanhar 100% dos os 
casos de lesões 
cancerizáveis  

Cadastrar os pacientes que 
necessitam de 
acompanhamento; 

Proporção de casos de lesões 
cancerizáveis acompanhadas; 

Investigar, biopsiar e/ou 
encaminhar para 
tratamento especializado 
100% das lesões suspeitas. 

Encaminhar 100% dos casos 
suspeitos; 
 
 Diagnosticar e garantir 
seguimento no tratamento 
de 100% dos pacientes 
identificados com lesões 
cancerizáveis; 

Número de investigações; 

Realizar atenção 
odontológica para 80% das 
pessoas com necessidades 
especiais. 
 

Atender nas UBSs pessoas 
com necessidades especiais 

Número de atendimentos 
odontológicos para pessoas 
com necessidades especiais; 

    

 
Saúde 
Infantil e do 
Adolescente 

Capacitar 20% dos alunos 
do 6° ao 9° ano do ensino 
Fundamental na rede 
pública do município 

Realizar atividade educativa 
em grupo nas escolas; 

 Proporção de alunos 
capacitados; 
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quanto ao enfrentamento 
da violência familiar. 

Reduzir a mortalidade 
infantil em 10% em 
relação ao último período. 

Realizar as consultas e 
exames no pré-natal; 
 
Identificar gestação de alto 
risco; 
 
Referenciar gestantes para 
atendimento de alto risco; 
 

Taxa de mortalidade infantil; 

Atingir 60% de 
aleitamento materno 
exclusivo em crianças 
menores de seis meses de 
idade. 

Implementar ações de 
promoção do aleitamento 
materno; 

Cobertura de aleitamento 
materno; 

Atender 80 % das crianças 
até 3 anos completos 
conforme fluxograma de 
atendimento da 
puericultura. 

Fortalecer a utilização dos 
protocolos de Puericultura; 
 
Estabelecer o 
acompanhamento de 
puericultura conforme o 
protocolo;  
 

Cobertura da puericultura em 
cada unidade de saúde; 

Qualificar para o tema de 
alimentação saudável e 
nutrição, 50% dos 
professores e monitores 
da rede pública de ensino 
infantil do município. 

Realizar atividades de 
qualificação e 
acompanhamento dos 
professores e funcionários 
da rede municipal da 
educação infantil; 

Proporção de professores e 
monitores qualificados; 

    

Atenção 
Domiciliar 
 
 

Manter as atividades de 
visitas domiciliares 
realizadas pelas UBS e 
equipe do Melhor em 
Casa e CAPS. 

 Conforme protocolo  Quantidade de visitas; 

Fazer um levantamento 
quantitativo do 
atendimento domiciliar 
das unidades de saúde no 
município. 

 Definir os critérios; Nº de atendimentos por 
Unidade 
 

Identificar a frequência de 
atendimentos domiciliares 
ofertados pela a equipe e 

Acompanhar os relatórios 
de atendimentos em 
atenção domiciliar/número 

Proporção de atendimentos 
domiciliares; 
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também as principais 
patologias que demandam 
esse atendimento. 

total de consultas realizadas 
pela ESF; 

    

Saúde 
mental 

Manter o protocolo clínico 
– assistencial atualizado 

Manter o protocolo 
atualizado; 

Protocolo atualizado; 

Desenvolver ações 
intersetoriais a cada 
semestre. 

Organizar atividades de 
mobilização comunitária; 

Número de ações 
intersetoriais; 

Cooperar com campos de 
vivências para os 
programas de residências 
médica em medicina de 
família e comunidade e 
multiprofissional em 
saúde da família. 

Realizar atividades de 
vivência em Saúde mental; 

Número de residentes que 
realizaram a vivência nos 
espaços da saúde mental; 

Qualificar 100% dos 
profissionais da RAPS 
(Rede de Atenção 
Psicossocial) em temas 
relacionados à saúde 
mental. 

Realizar discussões nas 
reuniões de equipe; 
 
Atividades de formação e 
qualificação; 

Proporção de profissionais 
qualificados; 
 
 

Manter e qualificar a 
regulação de leitos e 
consultas psiquiátricas 
através da equipe dos 
CAPS da FUMSSAR. 

Regular os leitos e consultas 
psiquiátricas pelos CAPS; 

 Número de internações (leitos) 
e consultas reguladas pelos 
CAPS II e AD; 

    

Saúde da 
Mulher 

Diminuir a ocorrência de 
gravidez na adolescência 
em 5%. 

Realizar atividades 
educativas; 
 
Realizar orientações nas 
salas de espera; 
 

Proporção de gestantes na 
adolescência e gravidez não 
planejada; 
 
 Número de unidades com 
trabalho preventivo sob o tema 
de gravidez na adolescência; 

Garantir o acesso ao 
planejamento familiar a 
100% das famílias que 
manifestam o desejo de 
engravidar. 
 
 

 Qualificar consultas de 
enfermagem e outros 
núcleos profissionais da 
atenção primária para o 
planejamento familiar; 
 
 Realizar ações educativas 
nas reuniões de equipe e 
núcleo;  

Nº de consultas de 
planejamento familiar 
realizadas e divulgadas no 
sistema de informação adotado 
pela FUMSSAR; 
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Acompanhar 80% das 
gestantes do município de 
Santa Rosa. 

Realizar busca ativa das 
gestantes pelas Agentes 
Comunitárias de Saúde e 
equipe de Saúde da Família; 
 
Realizar visitas domiciliares 
pela equipe de Saúde da 
Família; 
 
Realizar busca ativa de 
gestantes faltosas; 

Proporção de gestantes 
acompanhadas nas unidades de 
saúde; 

Prestar atendimento às 
gestantes garantindo no 
mínimo de sete consultas. 

Realizar consultas de pré-
natal nas UBSs; 
 
Realizar visitas domiciliares; 
 
Realizar atividades 
educativas; 
 
Realizar Grupos de 
gestantes; 
 

Proporção de cobertura de pré-
natal com sete ou mais 
consultas; 

Reduzir os óbitos infantis. Investigar os óbitos infantis; Taxa de mortalidade infantil; 

Reduzir os óbitos 
maternos. 

Facilitar o acesso ao pré-
natal nas UBSs; 
 

Taxa de mortalidade materna; 

Investigar 100% dos óbitos 
maternos e infantis. 

 Investigar os óbitos 
maternos; 

Proporção de óbitos infantis e 
maternos investigados; 

    

 
 

 
 
 
 
Diretriz 3: Garantir o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde. 

Vigilância 
Epidemiológica  
 
 
 

Manter a notificação e 
investigação compulsória  
em 100% dos serviços de 
saúde das doenças e 
agravos relacionados a 

 Notificar casos nas UBSs; Proporção de serviços que 
realizam a notificação; 
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vigilância em saúde. 

Identificar os fatores de 
riscos e agravos à saúde 
em 100% das UBSs. 

Mapear as vulnerabilidades 
e situações de riscos a 
saúde coletiva nas UBSs. 

 Número de casos identificados; 

Notificar e investigar 
100% dos óbitos 
maternos, infantis e 
fetais. 

Investigar os casos de 
óbitos; 
 
Comunicar a equipe sobre 
o caso de óbito materno, 
infantil e fetal; 

Número de óbitos investigados; 
 
Número e óbitos comunicados 

Manter a notificação de 
violências em 100% dos 
serviços de saúde  

Notificar casos de violência 
nas UBSs. 

Proporção de serviços que 
realizam a notificação pór mês 

Manter 100% das UBSs 
com imunobiológicos 
disponíveis conforme 
Calendário Nacional de 
Vacinação 

 Sala de vacina na UBS em 
funcionamento  

Número de UBSs com sala de 
vacinas disponíveis 

Vigilância 
Sanitária 

Manter 100% das UBSs 
com registros 
informatizados dos 
imunobiológicos 
conforme preconiza o 
Ministério da Saúde  

Sala de vacina na UBS 
informatizada 

Número de UBSs com sala de 
vacina informatizada 

Qualificar 100% dos 
profissionais de todos os 
níveis de atenção por 
meio de educação 
continuada sobre os 
temas da vigilância em 
saúde. 

Discutir os indicadores nas 
reuniões de categoria, nível 
superior e reuniões de 
equipe; 

Proporção de profissionais 
qualificados em temas da 
vigilância em saúde; 

Desenvolver e ampliar Inspecionar os Número de estabelecimentos 
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ações de vigilância 
sanitária 

estabelecimentos 
Emitir alvarás de 
funcionamento;  
Notificar e orientar os 
estabelecimentos 
irregulares. 
Realizar controle da 
qualidade da água. 

inspecionados 
 
Proporção de Alvarás emitidos 
 
Proporção de coletas realizadas 

Desenvolver e ampliar 
ações de Vigilância 
Ambiental 

 Realizar visitas 
domiciliares para 
identificação de larvas e 
mosquitos da dengue; 
 
Realizar ações coletivas 
com abordagem preventiva 
da dengue. 

Proporção de visitas 
domiciliares realizadas 
 
 
Proporção de ações coletivas 
realizadas 

    

Saúde do 
Trabalhador 

Notificar 100% dos 
agravos relacionados ao 
trabalho. 

 Notificar os agravos; 
 
 

Número de Notificações em 
cada unidade de saúde; 

Manter CEREST em 
funcionamento 

Realizar ações 
intersetoriais entre o 
CEREST e UBSs. 

CEREST em funcionamento 

Analisar e divulgar os 
dados epidemiológicos 
relacionados à Saúde do 
Trabalhador. 

Sistematizar 
trimestralmente os dados; 

Boletim epidemiológico anual; 

    

 
 
 
 
 

BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 
Diretriz 1: Qualificar o cuidado em saúde através da assistência farmacêutica no município de Santa 
Rosa.  

                                         Metas Ações Prioritárias Indicadores 

Assistência 
Farmacêutica  
 
 

Manter a Comissão de 
Farmácia e Terapêutica em 
funcionamento 

Manter as reuniões mensais; Nº de reuniões realizadas;  

Garantir acesso aos 
medicamentos da REMUME 
a 100% dos usuários do SUS 

Distribuição das medicações 
nas unidades de saúde; 

Disponibilidade de 80% dos 
medicamentos da REMUME 
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Manter atualizada a lista 
REMUME.  

Atualizar listagem a cada dois 
anos; 
 
Divulgar a listagem no site  
FUMSSAR; 

Lista atualizada; 
 
Lista divulgada no site 

 

 Implantar o cuidado 
farmacêutico.  

Acompanhar a evolução do 
tratamentos dos usuário de 
insulinas; 

Nº de usuários 
acompanhados. 

 

 Manter o cuidado 
farmacêutico para pessoas 
vivendo com HIV 

Atender as pessoas vivendo 
com HIV; 

Nº de consultas 
disponibilizadas 

 

 Ampliar as ações educativas 
para uso racional de 
medicamentos 

 

  Divulgar nos meios de 
comunicação, reuniões de 
comunidade, grupos de saúde 
e  

Nº de ações realizadas  

 Melhorar a adesão dos 
usuários aos tratamentos 

Desenvolver projeto de 
acompanhamento 
envolvendo as Agentes 
Comunitários de Saúde 

Nº de pessoas alcançadas 
com doenças crônicas 
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ATENÇÃO COMPLEMENTAR  -  BLOCO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR  (CER, CEREST, UBS, HEMOCENTRO, SAMU, UPA, LABORATÓRIO) 

 
Diretriz 1: Qualificar o cuidado em saúde através da organização das redes/linhas de cuidado no 
município de Santa Rosa sob coordenação das áreas técnicas. 

Metas Ações Prioritárias Indicadores 

Qualificar o cuidado de saúde 
local a partir das diretrizes das 
áreas técnicas em 100% das 
UBSs. 

Programar as ações prioritárias 
a partir das áreas técnicas em 
cada UBS; 

Número de equipes que 
organizam o cuidado a partir das 
proposições das áreas técnicas; 
 

Promover a coordenação das 
redes de atenção em áreas 
prioritárias como Saúde 
Materna e Infantil, Saúde Idoso, 
Atenção Psicossocial, Urgência e 
Emergência, entre outras, em 
100% das ESFs 
 

 Discutir as situações de 
encaminhamentos para outros 
serviços; 
 
Acompanhar e monitorar o 
processo de cuidado das 
pessoas encaminhadas; 
 
Constituir grupos de trabalho 
intersetorial para 
acompanhamento das 
situações; 

Cobertura de ESFs com casos 
monitorados 
 
Número de consultas mês; 
 
 
 
 
Nº de grupos constituídos 
 

Fortalecer 100% das redes de 
cuidados às demandas eletivas 
e de urgência e emergência 

Manter ações das áreas 
técnicas; 
 
Manter grupo de trabalho 
intersetorial e interinstitucional;  
 
Promover através das linhas de 
cuidado o acolhimento dos 
usuários na rede de atenção; 
 
Composição de um fluxograma 
de atendimento e 
encaminhamentos; 

Nº de Áreas Técnicas 
constituídas; 
 
Nº de grupos de trabalho 
constituídos; 
 
Número de encontros dos 
grupos constituídos; 
 
 

Implantar um Residencial 
terapêutico  

Desenvolver o serviço para 
atender as necessidades de 
moradia para pessoas 
portadoras de transtornos 
mentais 
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Fortalecer a rede de cuidados 
em Saúde Mental  

Manter o grupo intersetorial em 
saúde mental; 
 
Estabelecer o plano de trabalho; 
 
Acolher demandas de saúde 
mental nas UBSs;  
 
Manter a equipe de trabalho 
em cada CAPS e equipe de 
Redução de Danos; 

Nº de plano de trabalho 
elaborado; 
 
Percentual de equipes com 
acolhimento das demandas de 
saúde mental pelos diversos 
profissionais; 
 
Equipe de cada CAPS cadastrada 
no CNES; 

Reduzir em 10% as internações 
em Saúde Mental/Álcool e 
Drogas pelo encaminhamento 
judicial 

Estabelecer fluxo de 
atendimentos e 
encaminhamentos; 
 
Manter a regulação das 
consultas e internações 
psiquiátricas pelo CAPS II e AD. 
 

Proporção de internações por 
encaminhamento judicial; 
 
Número de internações/mês 
encaminhadas pelos serviços de 
referência da FUMSSAR; 
 
Número de internações pela 
porta de entrada da urgência e 
emergência; 

Manter as ações estratégicas de 
saúde como a População Negra, 
Pessoas com Deficiência, 
Política Municipal de Atenção 
em Saúde para a População de 
Rua, Política Municipal e 
Atenção à Saúde do Homem, 
dentre outras com discussão 
junto ao Conselho Municipal de 
Saúde 

Manter rastreamento da 
anemia falciforme; 
 
Executar ações integrais em 
saúde do homem 
 

Número de exames de 
rastreamento; 
 
Nº de ações integrais da saúde 
do homem 
  
 

Manter as ações da Equipe de 
Atenção Domiciliar – Melhor em 
Casa 
 

Atuar no cuidado da Atenção 
Domiciliar através da 
elaboração do Plano de Ação; 
 
Realizar pactuação com as 
equipes de Saúde da Família 
para o cuidado compartilhado; 
 
Atuar no acompanhamento das 
pessoas pós internações; 
 
Compor um grupo de trabalho, 

Elaboração do Plano de Trabalho 
da equipe de Atenção 
Domiciliar; 
 
Número de reuniões de equipe; 
 
Número de pessoas 
acompanhadas classificadas de 
acordo com os motivos e tipo de 
encaminhamento; 
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com a área Técnica de Atenção 
Domiciliar e os hospitais; 

Nº de grupos de trabalho 
constituído 

Manter a equipe de Trabalho do 
CEREST Fronteira Noroeste – 
Santa Rosa com as ações de 
referência em saúde do 
trabalhador. 
 
 

Elaborar o plano de trabalho da 
equipe; 
 
Dar condições para 
funcionamento do Conselho 
Gestor Regional; 

Nº de trabalhos em andamento; 
 
Relatório das atividades; 
 
Conselho Gestor em 
funcionamento 

Manter as ações de 
funcionamento e de assistência 
do Hemocentro 

Manter as coletas no 
Hemocentro e coletas externas 
 
Manter equipe de trabalho; 
 
Manter convênios com os 
Hospitais; 
 
Manter a captação de doadores 
de medula óssea 

Relatório de funcionamento; 
 
Contrato com os hospitais 
assinados; 
 
Nº de coletas realizadas 
mensalmente; 
 
 

Garantir acesso com maior 
agilidade aos usuários 
encaminhados pela atenção 
básica e as situações de 
urgência às especialidades 
clínicas médicas com equidade 
classificados em média e alta 
complexidade. 

Manter contrato de prestação 
de serviço; 
 
Manter fluxos de 
encaminhamentos das UBSs; 

Proporção de procedimentos 
ambulatoriais de média e alta 
complexidade, eletivos e de 
urgência realizados por mês; 
 

Garantir acesso aos usuários 
que necessitaram da Rede de 
Urgência e Emergência. 

 Manter acesso a rede integrada 
de urgência e emergência 
reguladas; 

Número de atendimentos e 
internações reguladas; 

 
Diretriz 2 - Fortalecimento, ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde no município de 
Santa Rosa articulando os diferentes níveis de assistência. 

Metas Ações Prioritárias Indicadores 

Adequar os protocolos 
conforme a resolução 01 e 02 
de 2016 e a resolução 06 de 
outubro de 2019 sobre 
regulação das filas de espera no 
âmbito da FUMSSAR. 

Realizar reuniões para 
estabelecimento dos 
protocolos; 

Documento elaborado; 
 
 

Adequar e atualizar e trabalhar 
o uso dos protocolos de acesso 
aos serviços complementares 
do atendimento da população 

Aprimorar os mecanismos de 
utilização dos protocolos;  
 
 

Número de serviços com fluxos 
divulgados; 
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em 100% dos serviços da 
FUMSSAR. 

Manter a regulação de 100% 
das filas de espera no âmbito da 
FUMSSAR. 

Manter filas de espera 
informatizadas;  

 Proporção de filas de espera 
reguladas; 

Manter a regulação de 100% 
dos serviços de referência de 
média e alta complexidade 
regional. 

Manter de espera 
informatizadas;  

 Proporção de filas de espera 
reguladas; 

Definir 100% dos contratos com 
Planos Operativos Anuais dos 
estabelecimentos prestadores 
do SUS com base nas 
prioridades da FUMSSAR. 

 Identificar as prioridades; 
 
 Elaborar os contratos 
operativos; 
 

Proporção de contratos com 
Planos Operativos com base nas 
prioridades da FUMSSAR; 

Realizar contrato com os 
prestadores de serviço para 
garantir a assistência 
complementar em 100% das 
especialidades das quais a 
FUMSSAR necessita.  

 Elaborar dos contratos; Proporção de serviços nas 
especialidades encaminhadas 
pela FUMSSAR; 

Garantir oferta de serviços pelo 
SUS em 100% dos hospitais que 
recebem recursos públicos. 

 Manter contratos com planos 
operativos; 

Proporção de oferta de 
serviços/por especialidade; 

Avaliar semestralmente a 
produção física e financeira de 
100% dos contratos hospitalares 
da FUMSSAR com prestadores 
de serviços, com participação 
do Conselho Municipal de 
Saúde. 

Realizar relatórios de 
acompanhamento 

Proporção de contratos 
acompanhados; 

Manter a UPA V Regional  Manter serviço contratado Serviço da UPA em 
funcionamento 

Efetivar o CEREST Santa Rosa 
com atenção à saúde do 
trabalhador envolvendo 
educação e atos institucionais, 
assistência e reabilitação 
educativa e vigilância.  

Manter o serviço regional em 
saúde do trabalhador 
 

 Número de atendimentos do 
CEREST, vigilância, assistência, 
reabilitação e ações educativas; 

Manter o Centro Especializado 
de Reabilitação em Santa Rosa. 

Manter o serviço regional de 
atendimentos auditivos e 
intelectual de reabilitação 

Número de Atendimentos 
auditivos e intelectual de 
reabilitação 

Manter Laboratório Municipal   Manter e ampliar a oferta de 
serviços 
Ampliar a coleta externa nas 

 Serviços ampliados 
 
Número de postos com coletas 
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unidades de saúde externas 

Manter e melhorar o serviço da 
Tele Oftalmo 

Manter e ampliar a oferta de 
serviço 
 

Número de consultas realizadas 
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BLOCO DA GESTÃO 
Diretriz 1- Participação da comunidade de forma democrática e participativa na construção do SUS 
no âmbito do sistema de saúde municipal. 

Metas Ações Indicadores 

Realizar reunião, no mínimo 1 
vez ao ano, com a comunidade 
nos distritos para discussão da 
organização da atenção no 
território da ESF. 

Garantir a infraestrutura para a 
realização das reuniões com a 
comunidade; 

Proporção de reuniões de 
comunidade realizadas no ano, 
com a participação da FUMSSAR 
e CMS; 

Oferecer condições de 
estrutura, infraestrutura e 
pessoal para manter 100% das 
reuniões ordinárias e 
extraordinárias do Conselho 
Municipal de Saúde. 

Manter o local apropriado com 
infraestrutura para a realização 
das reuniões do conselho 
municipal de saúde; 
Manter espaço adequado para o 
funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde 

 Número de reuniões realizadas; 

Facilitar o acesso de 100% dos 
conselheiros que tenham 
dificuldade de deslocamento 
para a participação nas 
atividades referente ao controle 
social, considerando reuniões 
ordinárias, extraordinárias, 
plenárias de saúde, 
conferências e atividade de 
educação permanentes, 
analisando a real necessidade. 

Garantir os recursos, inclusive 
financeiros quando justificáveis 
e necessários, para os 
conselheiros participarem de 
atividades referente ao controle 
social; 
 

Proporção de conselheiros de 
saúde que tiveram acesso 
facilitado às atividades referente 
ao controle social; 

Realizar três audiências públicas 
por ano para discutir os 
Relatórios Quadrimestral e 
Anual de Saúde, bem como, de 
assuntos de grande relevância a 
critério da gestão e do Conselho 
Municipal de Saúde. 

 Articular e providenciar local 
adequado para realização das 
audiências públicas; 

Número anual de audiências 
públicas; 
 
 
 
 

 
Diretriz 2– Estabelecimento de processo de gestão do sistema de saúde local que objetive avaliar a 
estrutura, processo e os resultados.  
 

Metas Ações Indicadores 

Acompanhar, monitorar e 
avaliar a execução do Plano 
Municipal de Saúde 
anualmente. 

Monitorar os resultados dos 
indicadores presentes no Plano 
Municipal de Saúde; 

 Proporção de indicadores 
pactuados monitorados; 

Realizar as prestações de Realizar Relatório de Gestão Prestação de contas realizada; 
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contas através dos Relatórios 
de Gestão Quadrimestral e 
Anual. 

Quadrimestral e Anual; 

Realizar a Programação Anual 
de Saúde. 

Realizar a Programação Anual 
de Saúde; 

Programação anual de saúde 
realizada; 

Realizar diagnóstico da 
situação de saúde (assistencial 
da APS, cuidado intersetorial e 
nas demais complexidades)  

Levantamento da situação das 
áreas técnicas; 

Proporção de áreas técnicas que 
realizaram o diagnóstico; 

Programar e monitorar 
protocolos em 50% das ações 
técnicas para padronizar e 
qualificar a assistência. 

Orientar a padronização 
protocolos de atenção à saúde; 

Proporção de áreas técnicas com 
protocolos adotados; 

Estabelecer indicadores para 
monitoramento e avaliação em 
100% das áreas. 

Realizar a confecção dos 
indicadores internos e divulga-
los 

Número de setores atingidos 

Realizar o credenciamento de 
gerentes da Atenção Primária 
em Saúde no Ministério da 
Saúde 

Credenciar como gerentes os 
coordenadores com graduação 
superior 

Número de UBS com gerentes 

 Ampliar a divulgação com 
orientações sobre o portal 
transparência no item fila 
espera. 

 

Divulgar nos meios de 
comunicação, reuniões de 
comunidade, Conselhos 
Municipais e impressos 

Nº de acessos ao portal 

Desenvolver as ações de saúde 
direcionadas a partir as 
pactuações de saúde do 
município com as demais 
instâncias gestoras (nova 
portaria) 

 

Cumprir as metas determinadas 
nas pactuações 

Monitoramento dos indicadores 
de saúde; 
 
Relatório de análise dos 
indicadores com plano de ação; 

 
 
 
Diretriz 3– Manter a Política Municipal de Educação Permanente na FUMSSAR, oportunizando aos 
profissionais da instituição espaços de discussão, troca de conhecimento e qualificação da prática 
clínica e da saúde coletiva. 

Metas Ações  Indicadores 

Caracterizar 100% dos fóruns 
coletivos de categoria 
profissional e multiprofissional 

Realizar reuniões institucionais; 
Realizar atividades de 
qualificação; 

Número de atividades de 
educação permanente/ano; 
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como espaços de educação 
permanente. 
 

Manter o NEP 
 

Realizar plano de trabalho anual  
 
Incentivar pesquisas no âmbito 
do sistema local de saúde  
 
Realizar editais semestrais;  
 
Manter 100% as pesquisas em 
saúde realizadas no âmbito da 
FUMSSAR com parecer da 
Comissão Científica, conforme 
Regimento Interno. 
 
Encaminhar os trabalhos 
científicos encaminhados para a 
comissão científica;  
 
Promover a participação dos 
trabalhadores em atividades de 
qualificação, formação e 
educação continuada, 
vinculadas aos interesses do 
sistema de saúde local. 

Elaboração plano de trabalho 
anual 
 
Proporção de pesquisas 
científicas realizadas com 
financiamento  
 
Proporção de pesquisas 
encaminhadas com parecer da 
Comissão Científica; 

Garantir a participação de 70% 
dos profissionais da UBS nas 
reuniões de categoria e 
multiprofissional conforme 
definido pelo cronograma; 

Realizar atividades de 
qualificação; 

Nº de reuniões de qualificação 
 
Percentual de participação dos 
profissionais 

Garantir a participação de 80% 
da equipe nas reuniões 
semanais; 

Manter reunião semanal  Nº de reuniões 

Manter 100% das equipes de 
saúde com apoio técnico 
institucional do NASF, 
TELESSAÚDE e demais 
instituições. 

 
 

Manter acesso à internet em 
todas as UBSs; 
 
Manter os equipamentos em 
bom estado de funcionamento; 

Cobertura de unidades de saúde 
cadastradas; 
 
Proporção mensal de equipes 
que utilizaram o TELESSAÚDE; 

Garantir reunião semanal em 
100% das equipes de saúde 

 Garantir a realização das 
reuniões para a discussão de 

Proporção de reuniões de 
equipe com discussão focada 
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focadas na discussão dos 
processos de trabalho e 
identificação das prioridades de 
atuação. 

casos e processos de trabalho; nos processos de trabalho; 

Manter, apoiar e ampliar os 
programas de qualificação para 
profissionais da saúde como 
Residência Médica e 
Multiprofissional em Saúde da 
Família, Aprimoramento 
Profissional, estágios, vivências 
dentre outras. 

Apoiar os programas de 
residência médica e 
multiprofissional; 

Número de programas de 
Residência em Saúde 
implantadas e em 
funcionamento; 

 
Diretriz 4: Garantir a realização da atenção à saúde através da disponibilidade de estrutura 
adequada no âmbito da FUMSSAR 

Metas Ações Indicadores 

Manter as condições estruturais 
em 100% dos serviços da 
FUMSSAR em condições de 
realizar o trabalho focando 
resolutividade, eficiência e 
efetividade. 

Manter as estruturas das UBSs 
 
 

UBSs em condições de 
funcionamento 
 
 

Garantir rede lógica e 
equipamentos de informática 
para 100% das salas de 
atendimentos assistenciais. 

Manter os equipamentos de 
informática nas salas de 
atendimento assistencial 
 
Realizar manutenção preventiva 
dos equipamentos; 
 
Manter 100% dos profissionais 
realizando os registros 
informatizados; 

Proporção de salas com a rede 
lógica e equipamentos em 
funcionamento; 
 
 
 
 
Proporção de profissionais com 
uso do sistema de informação; 

Manter a 90% da frota de 
veículos da FUMSSAR em 
condições de uso. 

Realizar manutenção e 
manutenção preventiva dos 
veículos da FUMSSAR; 

Proporção de veículos em uso; 
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PREVISÃO DE DESPESAS 2020 

Conforme LDO 2020 

ABRANGÊNCIA DESPESA Previsão Anual 
de Despesas 2020 

Administrativa Serviços gerais, serviços de transporte, vale transporte, 
construção, ampliação e reforma equipamentos, mobília 

e veículos, encargos,  

7.689.854,12 

Atenção Básica Manutenção dos serviços de saúde vale transporte, 
construção, ampliação e reforma, equipamentos, 

mobília e veículos, encargos, agentes comunitários de 
saúde, assistência nutricional,  

25.569.383,36 

Serviços Hospitalares Prestação serviços médicos, hospitalares e laboratoriais; 
Mobílias, equipamentos e material permanente. 

46.949.974,96 

Vigilância em Saúde Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, combate 
a endemias. 

1.863.002,48 

Laboratório Manutenção dos de serviços laboratoriais, vale 
transporte, encargos, mobílias e equipamentos, 

manutenção equipamentos. 

529.400,00 

Academia de saúde Prestação de Serviços vale transporte, encargos, 
mobílias equipamentos e veículos, construção e 

ampliação, manutenção equipamentos. 

142.100,00 

Hemocentro Prestação de serviços, encargos, vale transporte, 
mobílias, equipamentos e veículos, manutenção dos 

equipamentos. 

3.877.500,00 

SAMU Prestação de Serviços Médicos Hospitalares e 
laboratoriais 

2.278.085,08 

UPA Prestação de Serviços Médicos Hospitalares e 
laboratoriais 

9.899.200,00 

CEREST Prestação de Serviços, vale transporte, encargos, 
construção, mobílias e equipamentos  

1.119.700,00 

CER Prestação de Serviços, vale transporte, encargos, 
construção, mobílias e equipamentos 

1.731.800,00 

Conselho Municipal 
de Saúde 

Manutenção de atividades  40.000,00 

  Total: 101.700.000,00 
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