
 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE- 2022 A 2025- MUNICÍPIO DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

EIXO I – QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E DA ATENÇÃO Á SAÚDE  

Diretriz 1 – Aperfeiçoar o acesso e a qualidade da Atenção Básica 

Objetivo  Meta Indicador 

Ampliar o acesso á Atenção Básica  Manter 01 equipe de ESF cobrindo 100% da 
população  

Cobertura populacional estimada pela equipe 
e ESF 

Manter a atuação do Núcleo 
Ampliado  de Saúde da Família e 
Atenção Básica 

Realizar 01 processo seletivo para manter a 
contratação de 1 fisioterapeuta, 1 terapeuta 
ocupacional, 1 psicólogo e 1 educador físico 

Número de processos seletivos realizados ou 
número de profissionais contratados  

Reativar o serviço de fonoaudiologia  Realizar 01 concurso público para preenchimento do 
cargo vago 

Número de profissionais contratados 

Facilitar o acesso da equipe de ESF 
ás famílias residentes na zona rural  

. Manter em funcionamento 01 veículo doado pela 
FMRP/USP 
. Designar 01 motorista para serviço exclusivo á ESF 
por 40 horas semanais    

Números de visitas domiciliares ás famílias da 
zona rural  

Diminuir as faltas em consultas da 
ESF 

Rever formas de comunicação com os pacientes e 
realizar busca ativa  

Percentual de faltas nas consultas de ESF 

Facilitar a porta de entrada de 
pacientes na rotina ESF 

Interação melhor entre PA e ESF  
*Reformular a agenda da ESF. 
*Implantar o acolhimento integrado entre PA e ESF- 
como porta de entrada principal para ambos os 
serviços.  
*Relacionar o acolhimento com o cadastramento da 
população que ainda não foi cadastrada na ESF. 

 
 
Números de consultas de rotina realizadas 
pelo PA mês a mês  

Abrir prontuários para todas as 
pessoas da ESF que ainda não os 
tenham  

Promover o recadastramento de 100% da população, 
principalmente a rural. Cadastramento de 100% da 
população flutuante- para possibilitar a construção de 
série histórica.  

Números de pessoas residentes na município 
recadastradas  



Melhor adesão dos pacientes a 
grupos de educação em saúde 

Reforçar a importância de participar de grupos 
durante todas as visitas domiciliares (mudança 
cultural). 
Participação de pelo menos 20% das pessoas 
convidadas. 

Percentual de pessoas convidadas que 
realmente participam dos grupos. 

Diminuir o déficit de enfermeiros na 
Unidade  

Capacitar 01 enfermeira que foi remanejada do PA 
para a ESF ou contratar 01 com a realização de 
concurso público (já existe a vaga nos cargos da 
prefeitura) 

Número de enfermeira contratada ou 
capacitada para a ESF. 

Dar continuidade as atividades do 
PSE (Programa Saúde na Escola) 
pactuadas entre a Saúde e a 
Educação. 

Realizar as atividades pactuadas no PSE com os 
educandos das Escolas Abel dos Reis, João e Maria, 
Romualdo de Carvalho e Creche Municipal. 

Números de alunos acompanhados pelo PSE 
(acompanhar através do e-SUS). 

Dar continuidade do Previne Brasil Seguir os indicadores de desempenho Indicadores estão anexos no documento.  

 

 

Diretriz 2- Aperfeiçoar a Atenção á Saúde Bucal  

Objetivo Meta Indicador 

Implantar a atenção á saúde bucal nas 
escolas  

Reabrir 1 consultório de odontologia na escola 
Fazer o planejamento dos armários para os 
consultórios, reformar as salas de acordo com as 
normas da vigilância. 

Números de consultórios em funcionamento 
nas escolas  

Diminuir as faltas em agendamentos 
odontológicos  

Orientar os pacientes para que avisem com 
antecedência e manter uma lista de espera que 
possa ser utilizada para cobrir os horários vagos 
pelas faltas. 

Percentual de faltas em consultas 
odontológicas agendadas. 

 

 



Diretriz 3 – Aperfeiçoar a Assistência Farmacêutica  

Objetivo Meta Indicador 

Manter os medicamentos básicos 
necessários á população  
Comunicar a falta de medicamentos do 
componente especializado a DRSXIII 

Adquirir 100% dos medicamentos que fazem 
parte da REMUME 
Cobrar a responsabilidade do Estado  

Percentual de medicamentos da lista 
REMUME adquiridos no ano  

 

EIXO II – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES PARA SEGMENTOS ESPECÍFICOS DA POPULAÇÃO  

Diretriz 1 – Aprimorar a Atenção á Saúde da Criança  

Objetivo  Meta Indicador 

Manter a mortalidade infantil em zero Melhorar a qualidade da assistência ao RN e á 
criança durante o 1º ano de vida. 
Vigilância nutricional: acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento, promoção do 
aleitamento materno, solicitação e coleta de 
exames laboratoriais, combate ás carências 
nutricionais  
Imunização: realização do esquema vacinal 
básico de rotina, busca de faltosos, realização 
de campanhas e intensificações, alimentação 
regular do sistema de informação 
Sensibilizar profissionais e usuários para a 
importância do pré-natal para a saúde do bebê.  

Número de óbitos infantis no ano 

 

 

 

 



Diretriz 2 – Aprimorar a Atenção á Saúde da Mulher   

Objetivo Meta Indicador 

Reduzir a incidência de sífilis congênita  Implantar o seguimento em 100% das gestantes 
que frequentam a ESF. 
Ampliar o acesso ao teste rápido da sífilis 
Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 
25 a 64 anos com um exame citopatológico a 
cada 3 anos, fazendo busca ativa de todas as 
mulheres nessa faixa etária que ainda não 
tenham colhido o Papanicolaou. 
Realizar busca ativa de mulheres na faixa etária 
de 50 a 69 anos para exames de mamografia de 
rastreamento. 

 
 

Número de casos de sífilis congênita no ano   

Manter a mortalidade materna em zero  Realizar, no mínimo, 7 consultas de pré- natal 
por gestante e fazer busca ativa de faltosos. 
Investigar 100% dos óbitos em mulheres em 
idade fértil. 
Capacitar 100% das enfermeiras da rede para 
assistência ao pré - natal, parto e puerpério. 
Capacitar os profissionais de saúde em ações de 
prevenção e detecção precoce de câncer (coleta 
de Papanicolaou, tratamento e seguimento dos 
casos alterados, exame clínico da mama, 
indicação adequada para mamografia). 
Programar ações educativas junto á população 
quanto á importância dos exames preventivos. 

 
 
 

Número de óbitos por causa materna no ano  

 

 

 



Diretriz 3 – Aprimorar a Atenção á Saúde Mental  

Objetivo Meta Indicador 

Reativar o funcionamento das ações de 
saúde mental  

Contratação de 01 psiquiatra para o município 
de maneira ou tentar matriciamento com o 
pessoal do HC/FMRP/USP. 
Estimular a continuidade do cuidado na ESF de 
pacientes psiquiátricos sem outras 
comorbidades. 

Número de profissionais contratados 

Reativar o serviço de psicologia  Realizar um concurso público para 
preenchimento do cargo vago 

Número de profissionais contratados  

 

Diretriz 4 – Aprimorar a Atenção á Saúde do Idoso 

Objetivo Meta Indicador 

Reduzir a taxa de mortalidade prematura 
(<70 anos) por Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis – DCNT (doenças do 
aparelho circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas)  

Acompanhamento com equipe multiprofissional 
de 100% diabéticos e hipertensos que 
frequentam a unidade da ESF. 
Garantir a oferta de medicamentos de uso 
contínuo para, no mínimo, 50% dos hipertensos 
e diabéticos. 

Percentual de hipertensos e diabéticos 
acompanhados com equipe multiprofissional.   

Promover o envelhecimento saudável com 
qualidade de vida  

Garantir 100% de cobertura vacinal contra 
influenza em idosos acima de 60 anos  
Estimular práticas de atividades físicas e lazer. 

Cobertura vacinal contra influenza na 
população acima de 60 anos. 

 

 

 

 



Diretriz 5 – Implementar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

Objetivo Meta Indicador 

Garantir e ampliar o acesso da população 
negra residente em áreas urbanas e rurais 
ás ações e aos serviços de saúde. 

Acompanhamento com equipe multiprofissional 
de 100% da população negra que frequenta a 
ESF. 

Percentual da população negra acompanhada 
com equipe multiprofissional  

Melhorar a qualidade dos sistemas de 
informação do SUS no que tange á coleta, 
ao processamento e á análise dos dados 
desagregados por raça, cor e etnia;  

Preencher o quesito raça/cor/etnia em 100% dos 
sistemas de informação em saúde existentes 
(SIH, SIA, APAC, SINASC, SIM) 

Percentual dos sistemas de informação com 
preenchimento do quesito raça/cor/etnia  

Monitorar e avaliar os indicadores e as 
metas pactuados para a promoção da 
saúde da população negra visando 
identificar e reduzir as iniquidades 
municipais. 

Acompanhar 100% dos indicadores com quesito 
raça/cor/etnia 

Número de óbitos infantis por raça/cor 
Número de óbitos maternos por raça/cor 
Percentual de óbitos por causas definidas por 
raça/cor  

 

EIXO III – VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

Diretriz 1 – Fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância em Saúde  

Diretriz 2 – Fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças  

Diretriz 3 – Aprimorar as ações de vigilância de fatores ambientais, de riscos e agravos á saúde  

Objetivo  Meta/Ação  Indicador 

Diminuir o déficit na qualificação e 
atualização dos profissionais da vigilância 
em saúde  
Adequar a estrutura física para o 
funcionamento da vigilância em saúde 

Qualificação e atualização dos profissionais da 
Vigilância em Saúde  
Destinar recursos financeiros para a adequação 
da estrutura física de acordo com o relatório de 
necessidade a ser elaborado 

Percentual de profissionais capacitados no 
ano  

Incentivar a integração das equipes de 
vigilância em saúde  

Unir e compactar as equipes de vigilância em 
saúde e da ESF 

Número de reuniões realizadas entre as 
equipes de vigilância em saúde e ESF no ano 

Implantar a vigilância ambiental no 
município  

Criação da Vigilância ambiental Municipal e 
executar as ações  



Aumentar a divulgação das atividades e 
de dados da vigilância em saúde  
Manter o município sem casos de dengue 
autóctones  

Divulgar todas as informações na mídia   

 

 

EIXO IV- FORTALECIMENTO DA GESTÃO 

Diretriz 1 – Fortalecer a gestão da saúde  

Objetivo  Meta Indicador 

Buscar soluções para as questões da 
regionalização que são problemas 
considerados prioritários para o município  

*Rediscutir a pactuação de atendimentos dos 
pacientes de saúde mental no CAPS de Santa 
Rita do Passa Quatro  
*Repactuar os exames de patologia clínica na 
PPI cujo número é insuficiente para a demanda  
*Reavaliar a solicitação de exames com o 
estabelecimento de protocolos  

 

Gerenciar os recursos do FMS *Discutir nas reuniões da CIR a questão da 
receita vinculada federal e estadual ser 
insuficiente e engessada  
*Organização do orçamento mensal da saúde 
em parceria com a Secretaria da Fazenda 
(gestão do FMS) 
*Interação maior da contadoria com a SMS 

 

 

 

 

 



Diretriz 2 – Aprimorar o sistema de tecnologia da informação  

Objetivo Meta Indicador 

Ampliação do sistema de informatização 
no CMSC  

Comprar equipamentos para viabilizar a 
informatização de toda Unidade 
Capacitar profissional em TI 

 

 

Diretriz 3 – Disseminar e qualificar a política municipal de humanização   

Objetivo Meta Indicador 

Buscar soluções na tentativa de diminuir a 
dificuldade de fixação da equipe de saúde 
no município  

*Realização de concurso público para fixação da 
equipe de saúde, nos limites da Lei  
*Na impossibilidade de concurso público 
realização de contrato por períodos mais longos 
para manutenção da equipe de saúde 
multiprofissional na Atenção Básica  
*Manter a parceria com a educação  
*Melhorar a parceria com os outros setores da 
administração pública  
*Manutenção da parceria com a FMRP-USP 
*Aumento dos campos de estágio de outras 
graduações da saúde na CMSC. 

 

Melhorar a relação da saúde com as 
outras áreas da administração municipal  

 

 


