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ATENÇÃO BÁSICA

Diretriz: Adequar as Unidades de Saúde (US) para melhor atender a população.

Objetivo: Possibilitar um ambiente de trabalho compatível com as necessidades dos serviços.

AÇÕES META PRAZO

Desapropriar terreno para construção

de US

Instalar uma US no Bairro Terra da Uva ou

proximidades.

Até dezembro

Locação de imóvel para US Antonio

Carlos dos Santos

Locar imóvel enquanto prédio estiver em

reforma.

Fevereiro

Reformar a US Antonio Carlos dos

Santos - PAS

Adequar a estrutura as normas da RDC 50 e as

necessidades dos serviços prestados na US

Iniciar em março 

Desapropriar terreno no B. Monterrey Construção da US do B. Monterrey Até Outubro

Construir US Gilberto Ajar - Monterrey Adequar a estrutura as normas da RDC 50 e as

necessidades dos serviços prestados na US

Iniciar a construção 

até dezembro

Realizar manutenção da pintura na US

do Burck

Manutenção da US. Iniciar até maio
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AÇÕES META PRAZO

Realizar a contratação de Sistema de

Segurança terceirizado para as US, contendo

vigias e sistema monitoramento

Aumentar a segurança do patrimônio e dos

servidores nas US

Até março

Implantar o atendimento humanizado e

individualizado em todas as recepções das

US

Implantar o balcão de atendimentos do tipo

“baia” em todas as recepções das US, para que

todos os pacientes possam receber

atendimento mais humanizado e privativo

Até Abril

Aprimorar o controle dos patrimônios nos

equipamentos da saúde

Permitir um melhor controle sobre os

equipamentos da Saúde

Iniciar em janeiro

Disponibilização de rede de Internet na US

do B. Monterrey

Facilitar a troca de informações e permitir o

acesso da US do Monterrey aos Sistemas do

MS

Janeiro

Aquisição de uniformes para profissionais da

recepção

Permitir uma melhor identificação pela

população dos profissionais da recepção

Abril

Aquisição de jalecos para profissionais da

saúde que realizam atendimento à pacientes

Uniformizar 100% dos profissionais da saúde

que realizam atendimento aos pacientes

Abril

Realizar contrato de manutenção preventiva

e corretiva dos equipamentos de saúde

Ter cobertura de manutenção em 100% dos

equipamentos das US

Até Março
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ATENÇÃO BÁSICA

Diretriz: Humanização do Serviço de Saúde.

Objetivo: Oferecer atendimento humanizado à população.

AÇÕES META PRAZO

Implantação do Projeto “POSSO TE

AJUDAR” em todas as US

Disponibilizar um profissional para orientar e

auxiliar a população nos fluxos das US

Junho

Implantação do Projeto de Acolhimento

em todas as US, utilizando os

parâmetros do MS

Ter em 100% das US a triagem de Acolhimento

aos pacientes (CEMO, Monterrey e Burck)

Abril

Reestruturação do atendimento

Preferencial

Em atendimento à Lei Nº 10.048 de 2000. Até Abril
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ATENÇÃO BÁSICA

Diretriz: Capacitação da Equipe.

Objetivo: Propiciar espaço para construção do saber, reciclagem e capacitação técnica da equipe.

AÇÕES META PRAZO

Realizar em conjunto com os profissionais

da Saúde levantamento dos temas a serem

abordados em treinamento

Realizar levantamento dos temas para serem

estudados ao longo do ano

Uma capacitação 

ao mês

Realizar o cronograma das capacitações Organizar as prioridades Janeiro 

Incentivar os profissionais da saúde a

participarem de cursos e congressos

externos

01 por ano (a participação deverá ser de sua

área de atuação), com duração máxima de 5

dias

Anual

Implantar a capacitação para novos

colaboradores da Saúde

Todo profissional admitido para a Saúde deve

receber treinamento prévio ao início de suas

atividades

Iniciar em Março
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ATENÇÃO BÁSICA

Diretriz: Qualificar a Assistência de Enfermagem

Objetivo: Oferecer atendimento de enfermagem com qualidade

AÇÕES META PRAZO

Implantação da consulta de

enfermagem

Todas as Unidades de Saúde realizarem a

consulta

Iniciar em março

Implantação da Comissão de Ética em

Enfermagem

Ter uma Comissão de Ética em Enfermagem que

respalde todos os serviços da Saúde

Iniciar em janeiro

Reestruturação do carrinho de

Urgência/ Emergência

Realizar a adequação do carrinho de

Urgência/Emergência em todas as US

Fevereiro

Revisão dos Procedimentos

operacionais padrão

Revisar 100% dos protocolos Março
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ATENÇÃO BÁSICA

Diretriz: Prestar assistência especializadas aos pacientes estomizados e incontinentes.

Objetivo: Habilitar os pacientes para o autocuidado.

AÇÕES META PRAZO

Garantir o fornecimento de bolsa de

colostomias e urostomias

Atender 100% dos pacientes usuários do SUS Anual

Realizar encontros com os pacientes

ostomizados

Realizar 4 encontros ao ano 05 de fevereiro

07 maio

06 agosto

05 novembro
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ATENÇÃO BÁSICA

Diretriz: Prestar cuidados especiais aos pacientes portadores de feridas.

Objetivo: Oferecer atendimento com qualidade.

AÇÕES META PRAZO

Realizar padronização dos materiais de

curativos

Adequar o consumo mensal Janeiro

Formular protocolo do uso correto dos

produtos de curativos

Elaborar e divulgar para os profissionais de

enfermagem o protocolo.

Fevereiro

Realizar treinamentos e reciclagens em

tratamento de feridas

Ter 100% da equipe de enfermagem treinada

para realizar curativos.

Março, junho e

setembro

Implantação da avaliação semanal das

feridas complexas

Orientar o uso correto dos produtos PAS - 6ª feiras

Burck – 4ª feiras

Monterrey – 4ª feiras

Implantar o ambulatório de pé diabético e

elaborar manual para cuidados com os pés

Oferecer o serviço na US Dra. Lucilene

Mosca Melin, com atendimento uma vez na

semana aos diabéticos.

Março
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – SAÚDE DO BEBÊ E CRIANÇA

Diretriz: Assistência integral ao recém – nascido e criança.

Objetivo: Garantir o acesso precoce a assistência integral à saúde da criança.

AÇÕES META PRAZO

Realizar visita ao RN e a parturiente na

Irmandade Santa Casa de Louveira para

orientações

Realizar a visita e as orientações a 95% dos

RN

Anual

Realizar visita domiciliar para mãe e bebê

em 7 dias após o nascimento e agendar a

primeira consulta na US

Realizar a visita e o agendamento de consulta

a 95% dos RN

Iniciar em fevereiro

Implantar a consulta do bebê/ criança com

o enfermeiro

Complementar orientações realizadas pelos

pediatras

Iniciar março

Realizar grupos educativos aos pais de

crianças e bebês mensalmente.

Realizar um encontro mensal para

orientações.

Anual

Realizar a Semana do Bebê e aleitamento

materno

Incentivar os cuidados na primeira infância. 1 à 7 agosto de

2014



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria da SaúdePlano Anual de Saúde - 2014

ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – SAÚDE DO BEBÊ E CRIANÇA

Diretriz: Assistência integral ao recém – nascido e criança.

Objetivo: Garantir o acesso precoce a assistência integral à saúde da criança.

AÇÕES META PRAZO

Implantar o protocolo de pediatria para

puericultura

Permitir um atendimento mais

humanizado para crianças de até 2

anos

Iniciar em janeiro

Reestruturar o protocolo para a distribuição de

leite para crianças com necessidades especiais

(intolerância à lactose, baixo peso, etc)

Ter critérios para a distribuição do leite Iniciar em janeiro

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no programa de Saúde do Bebê.

Relatório mensal Iniciar em janeiro

Realizar Fórum Intersetorial para avaliar o

desempenho das ações voltadas a saúde da

criança

Realizar um Forúm anual com demais

setores envolvidos com a saúde da

criança.

Agosto de 2014
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – SAÚDE DO ADOLESCENTE

Diretriz: Assistência ao adolescente

Objetivo: Garantir o acesso integral do adolescente à Saúde

AÇÕES META PRAZO

Realizar cronograma das palestras educativas nas escolas Atingir 100% da escola estadual e

ensino médio

Iniciar em

fevereiro

Realizar parcerias com a Sec. de Esporte para desenvolver

atividades preventivas em eventos voltados aos

adolescentes

Participar de 80% dos eventos

esportivos com publico adolescente.

Iniciar em janeiro

Realizar ações educativas e preventivas para diminuir o

índice de gravidez na adolescência

Reduzir em 30% o índice de gravidez

na adolescência

4 ao ano

Divulgar o fluxograma elaborado pela Rede Ciranda, e

incentivar todos os profissionais envolvidos a segui-lo

Garantir um atendimento

especializado as crianças vítimas de

violência

Iniciar em janeiro

Desenvolver ações em parceria com a “Expressão Jovem”

(CASA DO ADOLESCENTE).

Participar semanalmente com

atividades educativas

Iniciar em

fevereiro

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no programa de Saúde do Adolescente.

Relatório mensal. Janeiro
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – SAÚDE DA MULHER

Diretriz: Qualificar a assistência a Saúde da Mulher.

Objetivo: Garantir o acesso integral da mulher à Saúde.

AÇÕES META PRAZO

Realizar ações educativas e preventivas para

aumentar a cobertura de mamografia e

citologia oncótica

Realizar 4 eventos ao ano Março, julho,

outubro e

novembro

Aprimorar o sistema de informatização SISCAN Melhorar a alimentação dos dados,

permitindo um maior controle deste.

janeiro

Realizar busca ativa das mulheres com exames

de mamografia e citologia oncótica alterados

em até 7 dias após liberação do resultado.

Permitir intervenção precoce nos casos de

exames alterados.

Mensal

Controlar o quantitativo de mamografias

realizadas

Identificar dentre as mamografias

prescritas, quais foram realizadas.

Iniciar em Janeiro
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – SAÚDE DA MULHER

Diretriz: Qualificar a assistência a Saúde da Mulher.

Objetivo:Garantir o acesso integral da mulher à Saúde.

AÇÕES META PRAZO

Captação precoce da gravidez Ofertar o teste rápido a 100% das mulheres Anual

Garantir as gestantes o mínimo de sete

consultas no pré-natal

Permitir que a gestante tenha acompanhamento

ginecológico e obstétrico adequado, conforme as

orientação do MS

Iniciar em

janeiro

Realizar busca ativa das gestantes faltosas Conscientizar as gestantes faltosas da necessidade de

acompanhamento médico

Iniciar em

janeiro

Implantar protocolo de encaminhamento

da gestante para Irmandade Santa Casa de

Louveira na 34º semana de gestação

Permitir que a gestante crie vínculo com equipe

médica da ISCL em sua preparação para o parto

Iniciar em

janeiro

Manter o acompanhamento das gestantes

de alto risco e referenciá-las

Ofertar todo o apoio possível dentro da complexidade

de nosso município, e encaminha-las para serviço de

maior complexidade, quando necessário

Anual

Desenvolver ações em parceria com ISCL

para incentivar o parto normal

Aumentar para 40% os partos normais em relação às

cesáreas

Iniciar em

Janeiro

Realizar grupos educativos para as

gestantes

Realizar um encontro mensal em todas as US Iniciar em

Janeiro
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – SAÚDE DA MULHER

Diretriz: Qualificar a assistência a Saúde da Mulher.

Objetivo: Garantir o acesso integral da mulher à Saúde.

AÇÕES META PRAZO

Implantar o projeto Mãe Louveirense Aprovação do projeto pela Câmara

Municipal de Louveira.

Até maio

Oferecer informações e orientações referentes

ao climatério e reposição hormonal

Realizar 2 palestras anuais Março e novembro

Garantir atendimento especializado à mulher

vitima de violência

Ter 100% das mulheres acolhidas e

atendidas

Iniciar em janeiro

Realizar evento de comemoração ao dia

internacional da Mulher

Realizar um evento anual 8 de março

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no programa de Saúde da Mulher

Relatório mensal Iniciar em janeiro
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – SAÚDE DO IDOSO

Diretriz: Qualificar a Assistência à Saúde do Idoso.

Objetivo: Garantir acesso integral do idoso à saúde.

AÇÕES META PRAZO

Identificar e realizar visita domiciliar aos idosos de

risco

Identificar e visitar 100% dos idosos de risco Iniciar em

janeiro

Realizar cadastro/ distribuição da caderneta do

idoso

Distribuir a caderneta do idoso a 100% dos

idosos que realizam acompanhamento nas US.

Janeiro

Elaborar material educativo com temas de

relevância ao público idoso

Elaborar 2 cartilhas educativas. Fevereiro

Realizar palestras educativas para o público da

“Terceira Idade”

Realizar 3 palestras ao ano Março, junho

e setembro

Agilizar a consulta médica para os atletas da

Terceira Idade

Atender 100% dos Atletas da Terceira Idade

duas vezes ao ano

6 /6 meses

Oferecer atendimento preferencial nas US Em atendimento à Lei de Nº 10.048 de 2000 Abril

Realizar evento em parceria com a Sec. de

Assistência Social em comemoração o Dia do

Idoso

Realizar a Semana do Idoso Outubro

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no programa de Saúde do Idoso

Relatório mensal Janeiro
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – SAÚDE DO HOMEM

Diretriz: Promover ações de saúde do homem

Objetivo: Diminuir os agravos a saúde masculina

AÇÕES META PRAZO

Elaborar materiais educativos voltados a saúde

do homem

Elaborar 1 cartilha Até março

Realizar evento referente à Prevenção do câncer

de próstata

Realizar um evento anual. Novembro

Realizar eventos da saúde do homem Realizar dois eventos anuais Julho e

novembro

Divulgar e Incentivar a consulta com o médico

urologista

Aumentar em 30% o índice de procura por

atendimento com o médico urologista

Janeiro

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no programa de Saúde do

Homem.

Relatório mensal Janeiro
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – BOLSA FAMÍLIA

Diretriz: Monitorar as famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa Família.

Objetivo: Acompanhar as famílias contempladas pelo programa bolsa família. 

AÇÕES META PRAZO

Orientar e capacitar a equipe de saúde da

importância da atualização dos dados do bolsa

família semestralmente

Ampliar o acompanhamento dos

Beneficiários do PBF para 60%

Fevereiro e

setembro

Conscientizar os beneficiários do PBF através da

imprensa e materiais educativos da importância de

procurar as USs para atualização dos dados

Realizar quatro ciclos de divulgação de

matérias ao ano

Janeiro, maio,

agosto e

setembro

Manter os dados dos Beneficiários do PBF

atualizados no sistema

Elaborar relatório mensal sobre a

cobertura de acompanhamento dos

beneficiários do PBF

Janeiro

Diferenciar no Sistema de Informática da Sec. de

Saúde as famílias beneficiárias pelo PBF

Facilitar a identificação dos beneficiários

do PBF

Janeiro

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no Programa do Bolsa Família

Relatório mensal Janeiro
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – PLANEJAMENTO FAMILIAR

Diretriz: Promover ações de Planejamento familiar

Objetivo: Conscientizar a população sobre métodos contraceptivos e controle de natalidade

AÇÕES META PRAZO

Divulgar para população a existência do grupo de

planejamento familiar

Ampliar a participação em 30%. Janeiro

Elaborar e divulgar o protocolo para participação

do grupo de Planejamento Familiar

Facilitar a divulgação das informações Fevereiro

Orientar e oferecer métodos contraceptivos Oferecer o método contraceptivo que mais

se adequar as necessidades dos usuários

Mensal nos

grupos

Encaminhar para métodos cirúrgicos na ISCL Atender em até 3 meses a indicação

cirúrgica

Anual

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no programa de Planejamento

Familiar

Relatório mensal Janeiro



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria da SaúdePlano Anual de Saúde - 2014

ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE - HIPERDIA

Diretriz: Promover atendimento especializado aos pacientes hipertensos e diabéticos

Objetivo: Reduzir a morbimortalidade das doenças e agravos relativos a hipertensão arterial e DM

AÇÕES META PRAZO

Realizar e Incentivar a participação da população em

grupos educativos direcionados a promoção e

prevenção da hipertensão e diabetes

Realizar um encontro mensal Iniciar em janeiro

Implementar os cadastros de pacientes hipertensos e

diabéticos em todas as Unidades de Saúde

Aumentar o controle sobre esta população Iniciar em janeiro

Capacitar os profissionais para preenchimento correto

do Hiperdia

Ter 90% do impresso preenchido

corretamente

Janeiro

Manter o sistema atualizado Elaborar relatório mensal sobre o Hiperdia. Mensal

Disponibilizar vagas com oftalmologia e odontologia

para pacientes diabéticos e hipertensos que

freqüentarem o grupo

Oferecer no mínimo uma consulta ao ano

para paciente que freqüentar o grupo de

hiperdia

Mensal

Reorganizar a dispensação de insumos/ insulinas Reduzir em 10% o consumo Iniciar em janeiro

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no programa de Hiperdia

Relatório mensal Janeiro
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE - TABAGISMO

Diretriz: Ampliar o acesso aos dependentes do tabaco.

Objetivo: Reduzir a dependência e a morbimortalidade das doenças relacionadas ao tabaco. 

AÇÕES META PRAZO

Elaborar materiais educativos Divulgar a importância do combate ao

tabagismo

Fevereiro

Divulgar para população da existência do grupo

de tabagismo

Ampliar a participação popular em 30%

nos grupos de tabagismo

Janeiro, fevereiro

e março

Manter o grupo no horário diurno e noturno Facilitar a participação popular nos grupos. Anual

Realizar eventos do combate ao tabagismo Realizar dois eventos anuais Maio e Agosto

Credenciar a US Antonio Carlos dos Santos -PAS

no programa de tabagismo do MS

Implantação do Grupo de Combate ao

Tabagismo na US PAS

Maio

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no programa de Tabagismo

Relatório mensal Janeiro
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – GRUPO DE ASMA

Diretriz: Controle e educação sobre a asma

Objetivo: Reduzir a morbimortalidade  por Asma

AÇÕES META PRAZO

Elaborar materiais educativos Aumentar as informações disponíveis para

a população.

Abril de 2014

Divulgar a existência do grupo de asma Ampliar a participação em 30%. Janeiro e maio

de 2014

Desenvolver mecanismo para reduzir as faltas

dos participantes dos grupos.

Reduzir em 20% as faltas. Anual.

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no Grupo de Asma

Relatório mensal. Janeiro de 2014
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – GRUPO OBESIDADE ADULTO

Diretriz: Obesidade adulto

Objetivo: Reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida de pacientes obesos

AÇÕES META PRAZO

Reestruturar o grupo de obesidade. Aumentar a adesão Março de 2014

Implantar o grupo de manutenção de peso. Auxiliar os pacientes que atingiram peso

ideal a mantê-lo.

Março de 2014

Implantar o grupo de tratamento de obesidade

para os funcionários públicos.

Reduzir a obesidade e o sobrepeso dos

funcionários públicos.

Junho de 2014

Implantar grupos de culinária aos participantes

do grupo

Auxiliar os pacientes a desenvolverem

hábitos alimentares saudáveis.

Março de 2014

Implantar grupo de atividade física aos

participantes do grupo

Auxiliar os pacientes a desenvolverem

hábitos saudáveis.

Março de 2014

Elaborar relatório contendo todas as informações

desenvolvidas no Grupo de Obesidade

Relatório mensal. Janeiro de 2014
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ATENÇÃO BÁSICA/ PROGRAMAS DE SAÚDE – GRUPO OBESIDADE INFANTIL

Diretriz: Obesidade infantil

Objetivo: Tratar o sobrepeso e a obesidade na infância

AÇÕES META PRAZO

Finalizar o levantamento das crianças com

sobrepeso e obesidade nas escolas

Conhecer a população infantil com

sobrepeso e obesidade, para direcionar as

ações de combate a obesidade infantil.

Fevereiro de

2014

Criar o grupo de obesidade infantil com equipe

multidisciplinar (Médica endocrinologista,

nutricionista, psicóloga e educador físico).

Realizar atividades semanais voltadas ao

combate da obesidade infantil.

Março de 2014

Aquisições de materiais para desenvolver as

atividades em grupo.

Melhorar a atuação dos profissionais. Fevereiro de

2014
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Plano Anual de Saúde - 2014

ATENÇÃO BÁSICA/ VISITA DOMICILIAR

Diretriz: Programa de Saúde Domiciliar

Objetivo: Prestar atendimento integral aos pacientes com dificuldades de locomoção ou acamados, 
residentes no município de Louveira

AÇÕES META PRAZO

Elaborar protocolos funcionais. 100% dos serviços com protocolo descrito e

divulgado para os serviços de saúde e população.

Fevereiro de 2014

Aderir ao Projeto do Ministério da Saúde

(MS) “Melhor em Casa”.

Aprovação do MS Agosto de 2014

Elaborar o projeto do Programa “Melhor

em Casa” e encaminhar para o MS.

Desenvolver o projeto dentro das normas previstas

pelo MS.

Fevereiro de 2014

Estreitar o relacionamento da equipe com

a equipe da Irmandade Santa Casa de

Louveira.

Facilitar o relacionamento da equipe com a entidade. Janeiro de 2014

Disponibilizar um escriturário para atuar

com a equipe.

01 profissional Junho de 2014
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Plano Anual de Saúde - 2014

ATENÇÃO BÁSICA/ VISITA DOMICILIAR

Diretriz: Programa de Saúde Domiciliar

Objetivo: Prestar atendimento integral aos pacientes com dificuldades de locomoção ou acamados, 
residentes no município de Louveira

AÇÕES METAS PRAZO

Realizar palestras para os cuidadores para

promover o Auto Cuidado.

Treinar 90% dos cuidadores Janeiro de 2014

Realizar palestras para os cuidadores para

orientar sobre os cuidados prestados aos

pacientes.

Treinar 90% dos cuidadores Janeiro de 2014

Realizar palestras para os cuidadores em

período noturno.

3 encontros anuais Janeiro de 2014

Disponibilizar carro para que o médico da

visita domiciliar possa realizar os

atendimentos com mais agilidade.

Ter um veículo disponível para o

atendimento médico todos os dias de

serviço do profissional.

Janeiro de 2014
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Plano Anual de Saúde - 2014

ATENÇÃO BÁSICA/ VISITA DOMICILIAR

Diretriz: Programa de Saúde Domiciliar

Objetivo: Prestar atendimento integral aos pacientes com dificuldades de locomoção ou acamados, 
residentes no município de Louveira

AÇÕES META PRAZO

Realizar a avaliação para inclusão no

atendimento domiciliar no máximo em 2 dias

após a solicitação.

Atender as solicitações de inclusão no

programa com maior agilidade.

Março de 2014

Padronizar o fornecimento de oxigenioterapia

em domicílio.

Ter maior controle sobre o serviço de

oxigenioterapia prestado a população.

Fevereiro de 2014

Padronizar o fornecimento de materiais para

curativos.

Reduzir o desperdício de materiais. Fevereiro de 2014

Aprimorar o controle sobre materiais

emprestados aos pacientes atendidos pelo

programa.

Ter maior controle sobre os materiais

emprestados à população.

Março de 2014

Construir na Unidade de Saúde do Burck um

local para armazenamento e higienização dos

materiais da equipe de Visita Domiciliar.

Destinar um local para higienização e

armazenamento dos materiais utilizados

pela equipe da Visita Domiciliar

Junho de 2014
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Plano Anual de Saúde - 2014

ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE MENTAL

Diretriz: Adequar o espaço para melhor atender os pacientes com transtornos mentais

Objetivo: Possibilitar um espaço adequado para atender os pacientes em diferentes idades.

AÇÕES META PRAZO

Separar o atendimento do núcleo

infanto juvenil do núcleo adulto.

Adequar a estrutura física e promover a melhora

no ambiente de atendimento.

Até fevereiro 2014

Alocar ou construir espaço para o

núcleo infanto juvenil

Imóvel com no mínimo 04 consultórios. Até fevereiro 2014

Alocar ou construir espaço para o

núcleo adulto

Imóvel com no mínimo 04 consultórios. Até fevereiro 2014

Aquisição de mobiliários Reequipar a estrutura física Até fevereiro 2014

Adequação da equipe Redistribuir os funcionários para adequar o

funcionamento das unidades.

Até fevereiro 2014
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Plano Anual de Saúde - 2014

ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE MENTAL

Diretriz: Aprimorar os programas do Núcleo Adulto do Ambulatório de Saúde Mental (ASM

Objetivo: Oferecer atendimento ao núcleo adulto em forma de grupo

AÇÕES META PRAZO

Realizar atividades físicas com pacientes e familiares

que freqüentam o ASM (GRUPO DE CAMINHADA)

Realizar caminhadas semanalmente,

em parceria com Secretaria de

Esportes.

Janeiro de

2014

Realizar atividades manuais e artísticas para

desenvolver habilidades nos pacientes do ASM.

(OFICINAS TERAPEUTICAS)

Realizar oficinas terapêuticas

semanalmente.

Janeiro de

2014

Oferecer atendimento em grupo aos pacientes com

demandas ocupacionais, trabalhando a autonomia e

independência dos pacientes (GRUPO DE TERAPIA

OCUPACIONAL)

Realizar atendimento semanalmente. Janeiro de

2014

Realizar acompanhamento terapêutico para promover

a socialização. (DE PORTAS ABERTAS II)

Realizar acompanhamento

semanalmente.

Janeiro de

2014.

Oferecer atendimento em grupo aos pacientes com

comprometimento no autocuidado (ESPELHO,

ESPELHO MEU)

Realizar atendimento semanal para

este público.

Janeiro de

2014.
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ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE MENTAL

Diretriz: Aprimorar os programas do núcleo infanto-juvenil do Ambulatório de Saúde Mental (ASM

Objetivo: Oferecer atendimento ao núcleo infanto juvenil em forma de grupo.

AÇÕES META PRAZO

Promover a socialização de crianças e adolescentes

(PROJETO DE PORTAS ABERTAS)

Realizar acompanhamento

semanal.

Semanal

Oferecer oficinas terapêuticas para crianças e adolescentes

(PROJETO CRESCER COM ARTE)

Realizar acompanhamento

semanal.

Semanal

Oferecer oficinas terapêuticas de contação de histórias pra

crianças e adolescentes (PROJETO ERA UMA VEZ)

Realizar acompanhamento

semanal.

Semanal

Oferecer oficinas terapêuticas através de filmes, documentários e

desenhos (PROJETO LUZ CÂMERA E SAÚDE)

Realizar atividade

trimestralmente.

Trimestral.

Oferecer oficinas terapêuticas de autocuidado para crianças e

adolescentes (PROJETO A FLOR DA PELE)

Realizar acompanhamento

semanal.

Semanal

Oferecer oficina terapêutica de culinária para os adolescentes

(PROJETO SAL SAMBA E SAÚDE)

Realizar acompanhamento

mensal.

Mensal

Oferecer espaço lúdico para acolhimento de crianças e

adolescentes (PROJETO UM, DOIS TRÊS E JÁ – ESPAÇO LUDICO)

Realizar acompanhamento

semanal

Semanal

Realizar tratamentos alternativos através da realização de

eventos.

Carnaval, festa junina, festa

primavera e final do ano

Anual
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ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE MENTAL

Diretriz: Medicação orientada

Objetivo: Reduzir o uso incorreto de medicamentos pelos pacientes do ASM

AÇÕES META PRAZO

Atender os pacientes que apresentam

dificuldade para organizar sua

medicação

Atender 100% dos pacientes com dificuldades

para organizar e tomar a medicação.

Janeiro 2014

Diretriz: Promover integração profissional entre a Atenção Básica e Saúde Mental

Objetivo: Promover integração entre as equipes de trabalho e favorecer o atendimento aos 
pacientes

AÇÕES META PRAZO

Realizar atividade de integração entre

as equipes das US e ASM.

Realizar 02 encontros anuais. Abril 2014

Novembro 2014
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Atenção Básica – Saúde Bucal

Diretriz: Garantir atendimento odontológico para a população Louveirense

Objetivo:  Ampliação do acesso dos usuários ao atendimento odontológico.

AÇÕES META PRAZO

Criação de vagas na Câmara Municipal de

Louveira para contratação de Auxiliar de

saúde Bucal (ASB) e Técnico de Saúde

Bucal (TSB).

Ampliar as vagas de ASB para 10 profissionais, e

a de TSB para 03 profissionais.

Março

Implantação de atendimento

odontológico na US Gilberto Ajjar.

Implantação de uma cadeira odontológica. Após adequação da

Unidade de Saúde
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Atenção Básica – Saúde Bucal

Diretriz: Conhecer a prevalência dos problemas de Saúde Bucal no Município,
Atendendo a determinação do MS.

Objetivo: Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal.

AÇÕES META PRAZO

Planejamento e definição da

Equipe;

Realizar levantamento em:

- Escolares de 5 a 12 anos;

- Escolares de 15 a 19 anos;

- Pop. de 35 a 44 anos, atendidos nas US;

- Pop de 65 a 74 anos, atendidos na Terceira Idade e

US.

Agosto

Treinamento e Calibração da

equipe de Saúde Bucal.

100% dos profissionais da equipe treinados Setembro

Execução dos exames. Atender 100% da população alvo Outubro

Elaboração do relatório e

divulgação dos resultados

Apresentar o relatório com 100% dos dados coletados Novembro
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Atenção Básica – Saúde Bucal

Diretriz: Diminuir a espera e dar resolutividade aos atendimentos. 

Objetivo:  Implantação do acolhimento da demanda de odontologia.

AÇÕES META PRAZO

Criação de Protocolo de atendimento

de Urgência/ Emergência.

Elaborar o fluxograma e protocolo para os

atendimentos de Ur/Em.

Ate janeiro

Implantação de triagem de

prioridades ao atendimento

odontológico

(classificação de Risco).

Contratação de um TSB. Após concurso

público;
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Atenção Básica – Saúde Bucal

Diretriz: Oferecer ações coletivas para a população.

Objetivo: Ampliação das ações coletivas.

AÇÕES META PRAZO

Participação da Saúde bucal em grupos

educativos nas Unidades de Saúde

realizando orientações de higiene bucal

e escovação supervisionada além da

Realização da classificação de risco.

Participação nos Grupos:

- Grupo de Gestante;

- Grupo de Bebê;

- Grupo de Tabagismo;

- Grupo de Hiperdia.

(Seguir calendário da US)

Fevereiro

Ampliar as atividades coletivas para

Ensino fundamental II.

Realizar Classificação de risco; Escovação

supervisionada; Atividades educativas;

Fluorterapia. (100 % dos escolares Infantil,

Fundamental I e II)

Finalizar até

dezembro

Implantação de escovódromos nas

escolas

Escolas Municipais (Infantil e fundamental). Dezembro
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Plano Anual de Saúde - 2014

Atenção Básica – Saúde Bucal

Diretriz: Capacitações Técnicas

Objetivo: Melhorar a qualidade técnica dos profissionais

AÇÕES META PRAZO

Levantamento dos temas com a

equipe.

Identificar temas de maior relevância entre os

profissionais da ponta.

Dezembro 2013.

Realizar cronograma. 02 encontros anuais. Janeiro

Incentivar os profissionais a buscarem

capacitação externa em cursos e

congressos.

Permitir a participação em um curso/congresso

anual.

Anual

Manter parceria com a Faculdade de

Odontologia São Leopoldo Mandic.

Realizar 16 Visitas nas US e uma capacitação

para os Odontólogos.

Anual
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Atenção Básica – Saúde Bucal

Diretriz: Divulgação dos cuidados com a saúde bucal para população

Objetivo: Elaboração de materiais educativos

AÇÕES META PRAZO

Elaboração de materiais educativo

sobre o Câncer Bucal.

Divulgação de um informativo. Janeiro

Elaboração de materiais educativos

sobre como prevenir a Cárie Dentaria

Divulgação de um informativo. Março

Elaboração de material educativo

sobre doença Periodontal.

Divulgação de um informativo. Março
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Atenção Básica – Saúde Bucal

Diretriz: Manutenção dos serviços terceirizados para a Saúde Bucal.

Objetivo: Manter os contratos de serviço prestados em odontologia.

AÇÕES META PRAZO

Manutenção de equipamentos

odontológicos

01 contrato anual Vencimento da

Licitação

Contrato com laboratório de confecções

de aparelhos ortodônticos

01 contrato anual Vencimento da

Licitação

Contrato com laboratório de confecções

de Prótese dentária

01 contrato anual Vencimento da

Licitação

Exames complementares (tomografias) 01 contrato anual Vencimento da

Licitação

Documentação ortodôntica 01 contrato anual Vencimento da

Licitação

Serviços de radioproteção Nas Unidades de Saúde LMM, Burck e

CEMO, com elaboração de Laudo

radiométrico; e teste de radiação de fuga;

Janeiro

Recolhimento e Gerenciamento de

Resíduos Odontológicos dos Serviços

de Saúde (Saneantes e Domisaneantes)

01 contrato anual Janeiro
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Plano Anual de Saúde - 2014

Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária

Diretriz: Controlar o risco sanitário no meio ambiente – ÁGUA.

Objetivo: Avaliar a qualidade da água distribuída pela Estação de Tratamento de Água e Esgoto do 
Município de Louveira.

AÇÕES META PRAZO

Realizar coletas de água por

amostragem.

(PRÓ ÁGUA)

Captar 8 amostras mensais. Mensal.

Monitorar e analisar os resultados

do sistema de tratamento e

vigilância

Analisar 100% dos resultados. Mensal.

Alimentar sistema de informação –

SIS-ÁGUA e PRÓ- ÁGUA.

Digitar mensalmente os laudos das análises

de água.

Mensal.

Informar resultados para órgãos

responsáveis

Informar 100% dos resultados. Mensal.
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Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária

Diretriz: Controlar os riscos sanitários nas creches.

Objetivo: Realizar ações que minimizem os riscos das crianças que frequentam as creches.

AÇÕES META PRAZO

Realizar Inspeção nas creches. Realizar uma inspeção anual em cada creche. Anual.

Fornecer materiais educativos. Distribuir estes materiais em 100% das

inspeções.

Anual.

Alimentar o sistema de informação

SIVISA

Manter o sistema 100% alimentado. Anual.

Emitir relatório de inspeção das

creches.

Emitir relatório de 100% das inspeções. Anual.
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Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária

Diretriz: Realizar ações que minimizem o risco de Saúde da população

Objetivo:  Controlar os riscos sanitários nos estabelecimentos de Saúde

AÇÕES META PRAZO

Inspecionar estabelecimento que

manipula, comercializa e armazena

produtos de saúde

Realizar uma inspeção anual em cada

estabelecimento.

Anual.

Inspecionar os estabelecimentos de

saúde

Realizar uma inspeção anual em cada

estabelecimento.

Anual.

Inspecionar todos os

estabelecimentos que solicitarem

licença de funcionamento

Inspecionar 100% dos estabelecimentos. Anual.

Inspecionar os serviços ambulantes

de alimentação

Inspecionar 60% dos ambulantes. Anual.
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Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária

Diretriz: Realizar ações que minimizem o risco de Saúde da população

Objetivo:  Controlar os riscos sanitários nos estabelecimentos de Saúde

AÇÕES META PRAZO

Averiguar as denúncias recebidas Avaliar 100% das denúncias. Anual.

Ministrar palestras e orientações de boas

práticas de manipulação de alimentos

Realizar um ciclos de palestras anuais. Outubro de 2014.

Garantir a investigação de surtos alimentares Investigar 100% dos surtos Anual..

Realizar orientações durante as vistorias sobre

a proibição de utilizar substâncias fumígenas

em ambientes coletivos.

Atingir 100% dos estabelecimentos

inspecionados.

Anual

Realizar orientações durante as vistorias sobre

a proibição da venda e consumo de bebidas

alcoólicas à menores de 18 anos.

Atingir 100% dos estabelecimentos

inspecionados.

Anual.
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Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária

Diretriz: Realizar ações que minimizem o risco de Saúde da população

Objetivo:  Controlar os riscos sanitários nos estabelecimentos de Saúde

AÇÕES META PRAZO

Contratação de fiscal sanitário. Contratar 01 fiscal sanitário. Fevereiro

Desenvolver ações em conjunto

com a Guarda Municipal.

Ampliar a abrangência das ações da

Vigilância Sanitária.

Maio
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Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária

Diretriz: Capacitações Técnicas

Objetivo: Melhorar a qualidade técnica dos profissionais para controlar os riscos sanitários.

AÇÕES META PRAZO

Estimular a equipe a participar de

treinamentos oferecidos pela

secretaria de estado e MS.

Participação em 80% das capacitações Anual.

Incentivar os profissionais a se

capacitarem através de cursos

externos e congressos.

Permitir que os profissionais participem de

um Congresso/Curso ao ano.

Anual



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria da Saúde

Plano Anual de Saúde - 2014

Vigilância em Saúde – Vigilância Epidemiológica

Diretriz: Reduzir os riscos e agravos a saúde da população

Objetivo:  Garantir a cobertura vacinal conforme os parâmetros do Ministério da Saúde, 
ofertando vacinas com qualidade.

AÇÕES META PRAZO

Monitorar a cobertura pactuada das

vacinas de rotina, campanhas da pólio e

influenza

Atingir cobertura vacinal de 80%. Dezembro

Ministrar atualização para equipe de

enfermagem da sala de vacina

Atingir 100% da equipe Julho

Ampliar a alimentação de dados de

imunização para as Unidades de Saúde

Informatizar 100% das salas de

vacinação.

Anual

Ampliar o estoque de imunológico Implantar 01 sala exclusiva para

armazenamento de imunológico.

Dezembro

Manter contrato de manutenção

preventiva e corretiva das geladeiras de

vacina

Manter 01 contrato anual. Anual

Realizar reuniões com equipe de

enfermagem para organização de

campanhas

Realizar 4 encontros anuais. Prévios às

campanhas.
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Vigilância em Saúde – Vigilância Epidemiológica

Diretriz: Controlar as doenças de notificações compulsórias com ênfase em HIV,
tuberculose, hanseníase, dengue, hepatite.

Objetivo:  Reduzir os riscos e agravos à saúde da população através de monitoramento e 
ações de prevenção.

AÇÕES META PRAZO

Estimular a notificação de doenças de

notificação compulsória e incentivar o

preenchimento correto.

Realizar 2 encontros anuais com

responsáveis do hospital e

Unidades de saúde para

reciclagem

Março e

Outubro

Encerrar em ate 60 dias as notificação de

DNC.

Atingir 90% das notificações Anual

Monitorar o tratamento dos pacientes

notificados com tuberculose

Manter a cura de 88% dos casos

de tuberculose pulmonar

bacilifera.

Anual

Incentivar a coleta de exame de ANTI-HIV

em pacientes com tuberculose

Realizar a coleta em 100% dos

casos.

Anual

Manter a taxa de cura de hanseníase nos

anos de coorte

Taxa de cura 100%. Anual
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Vigilância em Saúde – Vigilância Epidemiológica

Diretriz: Controlar as doenças de notificações compulsórias com ênfase em HIV, tuberculose,
hanseníase, dengue, hepatite.

Objetivo:  Reduzir os riscos e agravos à saúde da população através de monitoramento e ações de 
prevenção.

AÇÕES META PRAZO

Monitorar o número de contatos intradomiciliares

dos casos novos de hanseníase diagnosticada

Monitorar 95% dos casos novos Anual

Controlar o número de testes de ANTI-HCV

realizados

Realizar protocolo para aprimorar o

controle.

Anual

Investigar os casos de HIV em menores de 5 anos Investigar 100% das notificações. Anual

Ampliar o diagnostico precoce de HIV Realizar 01 campanha preventiva e

implantar teste rápido nas US.

Anual.

Realizar campanha de prevenção de Hanseníase Realizar uma campanha anual. Janeiro

Realizar campanha de conscientização/ prevenção

de Tuberculose.

Realizar uma campanha anual. Março
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Vigilância em Saúde – Vigilância Epidemiológica

Diretriz: Redução da Mortalidade Materna Infantil

Objetivo:  Reduzir os riscos e agravos a saúde da população

AÇÕES META PRAZO

Manter a Comissão de Morte materna

em funcionamento e atuante.

Realizar 01 reunião mensal para discussão

dos casos e propor medidas de prevenção.

Janeiro

Investigar os óbitos infantis, fetais Investigar 100% dos óbitos infantis e fetais. Anual

Investigar os óbitos maternos e de

mulheres em idade fértil

Investigar 100% dos óbitos de MIF. Anual

Monitorar os dados referente a

proporção de nascidos vivos de mães

com 7 ou mais consulta de pré- natal.

Monitorar 80% das gestantes. Anual.
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Vigilância em Saúde – Vigilância Epidemiológica

Diretriz: Redução da Mortalidade Materna Infantil

Objetivo:  Reduzir os riscos e agravos a saúde da população

AÇÕES META PRAZO

Monitorar a incidência de sífilis na

gestação

Monitorar 100% dos casos. Anual

Monitorar a incidência de sífilis

congênita

Monitorar 100% dos casos. Anual

Desenvolver ações para incentivar o

parto normal

Ampliar para 40% a proporção de partos

normais.

Anual.
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Vigilância em Saúde – Zoonoses

Diretriz: Prevenir e diminuir os casos de dengue e evitar óbitos decorrentes.

Objetivo: Controlar e realizar ações de prevenção a dengue

AÇÕES META PRAZO

Contratar 03 agentes de zoonoses. Realizar dois ciclos completos de visita casa a

casa. Com 80% dos imóveis trabalhados

Fevereiro

Realizar visitas de inspeção e orientar

a população residente do Município

Atingir 80% das residências. Anual

Realizar pendências casa a casa Atingir 80% de imóveis fechados. Anual

Realizar visita nos imóveis num raio

de 200 metros da residência de

paciente com suspeita de dengue.

Visitar 80% dos imóveis em raio de 200 metros

da residência de paciente com suspeita de

dengue.

Sempre após as

ocorrências.
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Vigilância em Saúde – Zoonoses

Diretriz: Prevenir e diminuir os casos de dengue e evitar óbitos decorrentes.

Objetivo: Controlar e realizar ações de prevenção a dengue

AÇÕES META PRAZO

Realizar quinzenalmente visita aos pontos

estratégicos previamente cadastrados.

Visitar 100% dos imóveis cadastrados

quinzenalmente.

Anual

Realizar semestralmente visita a imóveis

especiais.

Visitar 100% dos imóveis cadastrados Semestral

Realizar avaliação de densidade larvária em

600 imóveis através de sorteio.

Realizar avaliação em 80% dos imóveis

sorteados.

Anual

Averiguar as denúncias recebidas . Averiguar 100% das denúncias. Anual

Realizar ações educativas e de

conscientização da população.

Atingir 50% da população através de

ações educativas.

Anual

Estimular a equipe a participar de

treinamentos oferecidos pela Sec de Estado e

MS.

Participar de 80% das capacitações. Anual
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Vigilância em Saúde – Zoonoses

Diretriz: Controle populacional de cães e gatos

Objetivo:  Controlar a população animal através de castrações, reduzindo as crias indesejadas e 
os abandonos.

AÇÕES META PRAZO

Criar a Lei Municipal do Centro de

Vigilância e Controle de Zoonoses.

Aprovação na Câmara Municipal de Louveira Junho

Realizar Campanhas de Castração de

animais para população de baixa renda.

Realizar um mutirão ao ano. Maio

Realizar a campanha permanente de

castração

Esterilizar os animais que não foram

contemplados no mutirão.

Anual

Implantação de microchip nos animais

para identificação do proprietário

Permitir a rápida localização de proprietários

de animais em situação de abandono.

Anual

Realizar feiras de adoção de animais. Realizar uma feira mensal. Mensal.
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Vigilância em Saúde – Zoonoses

Diretriz: Prevenir a manifestação da raiva humana e animal

Objetivo: Controle da raiva animal e humana

AÇÕES META PRAZO

Manter posto fixo de vacinação. Manutenção de posto fixo com vacinação

diária.

Anual

Realizar atendimento anti-rábico

humano.

Atender 100% dos casos notificados. Anual

Coletar materiais encefálicos de animais

com suspeita de raiva e enviar amostras

para análise

Confirmar os casos de raiva dentre os casos

suspeitos.

Anual

Averiguar as denúncias recebidas sobre

morcegos

Averiguar 100% das denúncias Anual
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Vigilância em Saúde – Zoonoses

Diretriz: Controlar a infestação de roedores e insetos

Objetivo: Diminuir o nível de infestação de roedores resistente na rede de esgoto e controlar o 
nível de infestação de baratas e escorpiões no município.

AÇÕES META PRAZO

Aplicar raticidas em bueiros e pontos de

vistorias.

100% dos bairros com rede de esgoto Anual

Aplicar inseticidas em bueiros e pontos

vistoriados

100% dos bairros com rede de esgoto Anual

Supervisionar os serviços contratados para

realizar a desinsetização e desratização das

Unidades de Saúde e escolas

Supervisionar 100% das aplicações. Semestral

Averiguar as denúncias recebidas 100% das denuncias Anual



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria da Saúde

Plano Anual de Saúde - 2014

Vigilância em Saúde – Zoonoses

Diretriz: Evitar óbitos por febre maculosa no Município

Objetivo: Controlar os casos de febre maculosa

AÇÕES META PRAZO

Instalar placas que alertem sobre a

infestação de carrapatos

Nenhum óbito decorrente de febre maculosa. Anual

Elabora e distribuir materiais

educativos

Ampliar a divulgação para prevenção de

ocorrências.

Anual

Coletar e enviar amostras para

análises

100% das denuncias Anual
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Vigilância em Saúde – Zoonoses

Diretriz: Reduzir o incomodo e o risco de acidentes à população

Objetivo: Evitar ou diminuir a ocorrência de agravos promovidos por animais peçonhentos e 
sinantrópicos.

AÇÕES META PRAZO

Captura animais peçonhentos que

encontra-se fora do seu habitat natural

Averiguar 100% das denúncias. Anual

Oferecer orientações sobre manejo

ambiental de animais sinantrópicos.

Averiguar 100% das denúncias. Anual
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Vigilância em Saúde – Zoonoses

Diretriz: Combate a Leishmaniose Visceral Americana

Objetivo: Realizar a vigilância  do mosquito transmissor da leishmaniose visceral americana

AÇÕES META PRAZO

Realizar o mapeamento e visita da área

de risco

Inspecionar 100% da área de risco. Anual

Instalar armadilhas luminosas nos

imóveis mapeados.

Reduzir em 50% os casos de Leishmaniose

Visceral Americana.

Janeiro

Elaborar materiais educativos para

detecção precoce da leishmaniose

Ampliar em 50% a detecção precoce da

Leishmaniose.

Fevereiro

Realizar capacitação dos profissionais

juntamente com a SUCEN

Ampliar o acesso dos profissionais ao

treinamento.

Fevereiro
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Média e Alta Complexidade - UAC

Diretriz: Organizar as ações e serviços de média e alta complexidade

Objetivo: Garantir qualidade nas ações desenvolvidas.

AÇÕES META PRAZO

Elaborar protocolo e fluxograma das ações

desenvolvidas na UAC.

Ter 100% das ações desenvolvidas com

protocolo descrito.

Maio

Avaliar e monitorar as ações e serviços de

saúde próprios, contratados e

conveniados.

Ampliar o controle sobre os serviços ofertados

a população.

Anual

Reestruturar a comissão de contratos, com

nomeação de novos técnicos.

Ter uma comissão, composta por 4 membros e

atuante.

Janeiro

Realizar visitas técnicas e periódicas aos

prestadores de serviços.

Ter 100% dos prestadores de serviços visitados

ao longo do ano.

Anual

Agilizar o agendamento de consultas/

exames prioritários nos serviços

contratados.

Atender em até 48h todas as solicitações de

exames com urgência que constam nos

serviços contratados.

Anual



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria da SaúdePlano Anual de Saúde - 2014

Média e Alta Complexidade - UAC

Diretriz: Organizar as ações e serviços de média e alta complexidade

Objetivo: Garantir qualidade nas ações desenvolvidas.

AÇÕES META PRAZO

Agendar e monitorar a oferta de serviços

nas unidades de referência, tipo AME,

Unicamp, Ateal, Braille, entre outros

Aumentar em 20% os agendamentos nas

unidades de referência.

Anual

Implantar o controle dos exames de análise

clínica realizado pelo laboratório contratado

Controlar 100% dos exames requisitados e

realizados pelo laboratório de análises clínicas

contratado.

Fevereiro

Implantar o controle de exames de

mamografia realizado e identificação dos

alterados.

Controlar o total de exames prescritos,

realizados e identificados como alterados.

Janeiro

Implantar o controle de cirurgia de catarata Controlar o total de cirurgias prescritas,

realizadas e a demanda aguardando a cirurgia.

Março
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Média e Alta Complexidade - Saúde Mental

Diretriz: Garantir retaguarda articulada com o serviço especializado no tratamento de álcool e 
drogas.

Objetivo: Oferecer internações aos pacientes dependentes de álcool e outras substâncias 
psicoativas 

AÇÕES META PRAZO

Manter contrato com clínica terapêutica para

internação de pacientes dependentes

químicos.

Manter contrato com uma clinica de

internação, contendo 12 vagas.

Anual

Descrever o protocolo de encaminhamento

para clínica de internação e divulgar para US e

Sec de Assistência Social.

Todas as USs e equipe da Sec. de

Assistência Social terem acesso ao

protocolo.

Fevereiro

Realizar acompanhamento dos pacientes

internados em clinica contratada pela

Prefeitura.

Realizar uma visita mensal à clinica. Janeiro
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Média e Alta Complexidade – Saúde Mental

Diretriz: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial 1

Objetivo: Oferecer atendimento especializado para pacientes 

AÇÕES META PRAZO

Elaborar fluxograma e protocolo para

atendimento de pacientes no CAPS 1.

Ter 100% dos protocolos elaborados. Fevereiro

Divulgar os serviços prestados e o

protocolo para atendimento pelo CAPS 1

às US e à população

Orientar os profissionais e a população

sobre o funcionamento do CAPS

Fevereiro

Iniciar o atendimento no CAPS 1. Abertura do serviço. Janeiro
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MAC - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Diretriz: PROGRAMA DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMs)

Objetivo: Oferecer recursos especializados aos portadores de necessidades especiais.

AÇÕES META PRAZO

Elaboração do protocolo de distribuição de

OPMs.

Realizar um protocolo para a distribuição das

OPMs

Janeiro.

Divulgação do protocolo para distribuição

de OPMs aos profissionais de saúde da

rede pública, da ISCL e à população.

100% dos profissionais prescritores de OPMs

da rede pública cientes do protocolo.

Janeiro

Realizar controle das OPMs distribuídas. Controle de 100% dos materiais distribuídos. Janeiro

Realizar relatório contendo as informações

referentes a pedidos, processos e materiais

distribuídos.

Relatório mensal. Fevereiro
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MAC - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Diretriz: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS E DIETAS ENTERAIS.

Objetivo: Oferecer insumos aos pacientes portadores de necessidades especiais e/ou acamados.

AÇÕES META PRAZO

Elaboração do protocolo de distribuição de

dietas e insumos.

Melhorar o controle de distibuição Março

Divulgação do protocolo para distribuição

de dietas e insumos aos profissionais de

saúde da rede pública, da ISCL e à

população.

100% dos profissionais prescritores dos

insumos da rede pública cientes do

protocolo.

Janeiro

Fornecer fraldas para pacientes após

avaliação social e acompanhamento pela

equipe de visita domiciliar.

Atender 100% dos pacientes que

atenderam os requisitos do protocolo.

Anual

Realizar a reavaliação dos pacientes a cada

6 meses

Avaliar 100% dos pacientes que retiram

insumos, fraldas e dietas.

Semestral
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MAC - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Diretriz: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS E DIETAS ENTERAIS.

Objetivo: Oferecer insumos aos pacientes portadores de necessidades especiais e/ou 
acamados.

AÇÕES META PRAZO

Fornecer dietas enterais, suplementos e

insumos para pacientes após avaliação

social e acompanhamento pela equipe de

visita domiciliar.

Atender 100% dos pacientes que

atenderam os requisitos do protocolo.

Anual

Realizar relatório contendo as informações

referentes a pedidos, processos e itens

distribuídos.

Relatório mensal. Fevereiro
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Assistência Farmacêutica

Diretriz: Garantir e fortalecer a Assistência Farmacêutica (AF) da Rede Municipal de Saúde.

Objetivo: Aprimorar as atividades desenvolvidas pela AF da Secretaria de Saúde, ampliando o 
organizando a oferta de medicamentos à população Louveirense.

AÇÕES META PRAZO

Elaborar e divulgar protocolos dos fluxos

dos atendimentos prestados pela AF.

Informar a população e os profissionais

da Saúde sobre os fluxos e procedimentos

da AF.

Agosto

Estabelecer maior controle de estoque dos

medicamentos e gerar dados estatísticos

para AF.

Possuir um Sistema de Informação eficaz. Após contratação

do sistema

Elaborar materiais educativos sobre o uso

racional de medicamentos.

Orientar a população a fim de reduzir a

automedicação e o uso abusivo de

medicamentos.

Julho

Implantar o controle de temperatura do

almoxarifado e das farmácias das Unidades

de Saúde do Monterrey, PAS e Burck.

Adequar a temperatura dos ambientes

para garantir a qualidade dos

medicamentos estocados.

Abril

Manter as atividades da Comissão de

Farmacoterapia, e divulgar suas resoluções.

Aprimorar os serviços prestados pela AF. Reuniões

bimestrais.
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Assistência Farmacêutica

Diretriz: Garantir e fortalecer a Assistência Farmacêutica (AF) da Rede Municipal de Saúde.

Objetivo: Aprimorar as atividades desenvolvidas pela AF da Secretaria de Saúde, ampliando o 
organizando a oferta de medicamentos à população Louveirense.

AÇÕES META PRAZO

Incluir o Programa de Medicamentos

fitoterápicos na lista padronizada do município.

Ampliar a oferta de medicamentos

fitoterápicos aos munícipes.

Agosto

Incluir o Programa de Medicamentos

homeopáticos na lista padronizada do

município.

Ampliar a oferta de medicamentos

homeoáticos aos munícipes.

Agosto

Inserir os farmacêuticos nos Programas

Hiperdia, Grupo de Asma, Grupo de Obesidade,

Grupo da Gestante e do Bebê desenvolvidos

pelas Unidades de Saúde.

Ampliar a atuação farmacêutica junto a

Atenção Básica.

Janeiro

Sensibilizar a equipe da Irmandade Santa Casa

de Louveira da importância do fornecimento de

medicamentos aos finais de semana e período

noturno aos pacientes atendidos por aquela

Instituição.

Facilitar o acesso dos pacientes carentes,

nos períodos em que as farmácias

municipais estão fechadas, aos

medicamentos prescritos pelos médicos

da ISCL e PA.

Janeiro
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Assistência Farmacêutica

Diretriz: Garantir e fortalecer a Assistência Farmacêutica (AF) da Rede Municipal de Saúde.

Objetivo: Aprimorar as atividades desenvolvidas pela AF da Secretaria de Saúde, ampliando o 
organizando a oferta de medicamentos à população Louveirense.

AÇÕES META PRAZO

Ampliar o escopo de medicamentos

ofertados em período noturno e finais de

semana na ISCL

Ampliar a gama de medicamentos para os

munícipes.

Maio

Reorientar os prescritores da ISCL e PA da

importância da prescrição de

medicamentos genéricos e padronizados

pela AF da Secretaria Municipal de Saúde.

Facilitar o acesso da população aos

medicamentos disponibilizados pela AF da

Secretaria Municipal de Saúde

Janeiro

Divulgar a lista de medicamentos

padronizados pela AF da Secretaria de

Saúde para a população e para os

prescritores.

Realizar trimestralmente a divulgação da lista

dos medicamentos padronizados e suas

atualizações para conhecimento da população

e dos prescritores.

Fevereiro, Maio,

Agosto e Dezembro
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Assistência Farmacêutica

Diretriz: Ampliar o acesso de pacientes carentes a medicamentos não padronizados pela AF
(FARMÁCIA SOCIAL)

Objetivo:  Atender a solicitação da população carente e ampliar o acesso destes aos medicamentos 
prescritos e não padronizados pela AF.

AÇÕES META PRAZO

Elaborar e divulgar o protocolo para o

fornecimento de medicações não

padronizadas para pacientes carentes.

Dar conhecimento para a população do protocolo

estabelecido para o fornecimento de

medicamentos.

Fevereiro

Ampliar o contato da AF com a Secr. de

Assistência Social para agilizar os

processos dos usuários carentes.

Dar celeridade ao processo de auditoria para o

fornecimento de medicamento pela Farmácia

Social.

Janeiro

Aprimorar o controle sobre o cadastro dos

usuários e o processo de compra dos

medicamentos da Farmácia Social

Possuir um Sistema de Informação eficaz sobre os

pacientes e os processos de compras da Farmácia

Especial.

Março

Manutenção do contrato com a Revista

ABCFarma

Facilitar a aquisição dos medicamentos,

garantindo melhor preço e agilizando o processo

de compra.

Renovação

anual

Adequar o espaço físico para atendimento

da Farmácia Social.

Permitir um atendimento mais humanizado e

privativo aos pacientes carentes.

Fevereiro
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Gestão em Saúde

Diretriz: Almoxarifado da Saúde

Objetivo: Garantir o fornecimento de insumos, equipamentos e materiais para as Unidades de 
Saúde e Secretaria de Saúde

AÇÕES META PRAZO

Separar os materiais que

permanecerão no Almoxarifado da

Saúde dos materiais que serão

alocados no almoxarifado central.

Adequar o espaço físico existente e melhorar a

organização e disposição dos insumos.

Janeiro

Capacitar os profissionais do

almoxarifado.

Realizar dois treinamentos anuais. Março e Outubro

Adequar a equipe para a demanda do

serviço.

Disponibilizar mais um profissional para exercer

sua função no Almoxarifado da Saúde.

Junho

Organizar o fluxo de pedidos e entrega

dos materiais.

Estipular quantidades de insumos a ser pedido e

entregue nas Unidades de Saúde conforme a

demanda da unidade.

Fevereiro

Aprimorar o controle sobre os

equipamentos, materiais e insumos

estocados.

Realizar controle da quantidade, estoque

mínimo e prazo de validade dos materiais.

Após sistema de

informática

implantado.
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Gestão em Saúde

Diretriz: Melhoria da Informação em Saúde

Objetivo: Implantação de Software para Serviço de Saúde contendo prontuário eletrônico, controle 
de almoxarifado, de farmácia, de transporte, faturamento e controle de procedimentos.

AÇÕES META PRAZO

Compra de computadores e

impressoras para consultórios,

recepção e espaços da saúde.

Equipar os consultórios para que 100% dos

profissionais tenham acesso ao sistema informatizado

Abril

Adequação da rede de informática

e internet.

Todos os computadores devem estar interligados

(intranet) e conectados a internet.

Abril

Compra de software para Serviços

de Saúde

Adquirir software que permita o uso do prontuário

eletrônico, controle do estoque do almoxarifado da

saúde e da farmácia, controle do agendamento de

consultas e transporte. Controle dos exames e

procedimentos realizados e controle do faturamento.

Junho

Aquisição do certificado digital para

profissionais prescritores.

100% dos prescritores. Junho

Treinamento da equipe Treinar todos os funcionários para o uso adequado do

software.

Junho/junho
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Gestão em Saúde

Diretriz: Saúde do Trabalhador Público

Objetivo: Prevenir doenças e agravos a saúde dos funcionários públicos

AÇÕES META PRAZO

Contratar enfermeiro do trabalho 01 enfermeiro Após concurso

Controlar e encaminhar os funcionários

públicos para exames periódicos,

admissionais perícias médicas, vacinas e

grupos terapêuticos

Controlar 100% dos exames e perícias

dos funcionários.

Após contratação

do profissional.

Implantar o programa Municipal de Saúde

da VOZ aos professores, monitores e

telefonistas.

Atender 100% dos professores,

monitores escolares e telefonistas.

Fevereiro
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Gestão em Saúde

Diretriz: Convênios com Entidades do Terceiro Setor

Objetivo: Manutenção e ampliação dos convênios com clinicas e entidades especializados no 
atendimento a portadores de necessidades especiais.

AÇÕES META PRAZO

Manutenção do Convênio com a CIELO, 

conforme a necessidade do serviço.

Manter o atendimento a pacientes portadoras de 

deficiência intelectual.

Anual

Manutenção e ampliação do convênio 

com a GRENDACC conforme a necessidade 

do serviço.

Manter o atendimento a crianças portadoras de 

câncer, cardiopatias e doenças hematológicas.

Anual

Realização de convênio com a ACESA -

Associação Cultural, Educacional Social e 

Assistencial CAPUAVA.

Manter o atendimento a crianças, adolescentes e 

adultos portadores de deficiência intelectual, 

associada ou não a outras deficiências.

Janeiro

Manutenção do convênio com a APAE, 

conforme a necessidade do serviço.

Manter o atendimento a crianças portadoras de 

deficiência intelectual, associada ou não a outras 

deficiências.

Anual
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Gestão em Saúde

Diretriz: Educação Permanente aos Profissionais de Saúde

Objetivo: Permitir o constante aprimoramento e desenvolvimento dos profissionais de Saúde.

AÇÕES META PRAZO

Estruturar o Núcleo de Educação 

Permanente com os profissionais da 

Saúde.

Organizar a equipe que conduzirá as 

atividades relativas à Educação 

Permanente.

Dezembro

Elaboração de cronograma para realização 

das aulas, cursos e treinamentos, 

constando datas e temas.

Organização das agendas e escalas dos 

profissionais para participarem das aulas

Dezembro de

2013/Janeiro

Contratação de empresa especializada 

para treinamento dos funcionários da 

enfermagem e transporte em 

atendimento de primeiros socorros.

Melhorar o atendimento das urgências e 

emergências.

Outubro

Realizar treinamento com a  equipe da 

recepção.

Melhorar o atendimento na recepção dos 

postos de saúde, tornando-o mais 

humanizado.

Janeiro

Elaborar pesquisa de Avaliação da 

Qualidade do Atendimento.

Contratar empresa especializada. Março
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Gestão em Saúde

Diretriz: Transporte Sanitário

Objetivo: Melhorar a organização e o controle sobre o agendamento e a realização dos transportes 
dos usuários do SUS.

AÇÕES META PRAZO

Criar a Comissão para Organização  da 

Saúde, composta por agendador, 

assistente social e gestor.

Organizar a equipe que conduzirá as atividades 

relativas à organização e reestruturação do 

Transporte da Saúde.

Janeiro

Realizar pesquisa do perfil dos usuários 

de transporte do município

Avaliar a necessidade de transporte dos usuários, 

com base na finalidade (a que se destina o 

transporte), capacidade física e condição social.

Fevereiro

Realizar treinamento com os 

agendadores do transporte.

Capacitar os agendadores para avaliar os pedidos 

de agendamento de transporte 

Março

Cadastramento dos usuários para 

realização do transporte.

Após o levantamento, os usuários que se 

encaixam no perfil para receber o transporte 

deverão ser cadastrados no sistema.

Abril
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Gestão em Saúde

Diretriz: Transporte Sanitário

Objetivo: Melhorar a organização e o controle sobre o agendamento e a realização dos transportes 
dos usuários do SUS.

AÇÕES META PRAZO

Distribuir passe de ônibus aos usuários 

com dificuldades financeiras, 

comprovadas através de Relatório 

Social

Diminuir o uso do transporte da Saúde, aumentar 

a independência dos usuários do SUS, permitir o 

acesso aos serviços de Saúde.

Junho

Reorganização do transporte com base 

no levantamento realizado.

Definição dos pontos, horários para realização do 

transporte e da capacidade máxima de 

atendimento por dia. 

Junho
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Gestão em Saúde

Diretriz: Auxílio à Irmandade Santa Casa de Louveira

Objetivo:  Auxiliar na manutenção e bom funcionamento da Irmandade Santa Casa de Louveira.

AÇÕES META PRAZO

Manter a subvenção da ISCL Garantir recursos financeiros para auxiliar nos 

gastos da ISCL.

Junho

Elaborar convênio de prestação de 

serviço baseado em metas.

Garantir e ampliar os atendimentos e 

procedimentos realizados pela ISCL.

Janeiro

Garantir condições para o bom 

funcionamento da Instituição.

Concessão de equipamentos para o Centro 

Cirúrgico da ISCL.

Fevereiro

Projeto Melhoria no Atendimento -

Pediatria

Reduzir o fluxo de crianças no PA e PS da ISCL, e 

ampliar os atendimentos na rede pública.

Janeiro

Ambulatório para atend.  às gestantes  

a partir da 34º semana de gestação.

Favorecer o atendimento das gestantes no ISCL, 

afim de ampliar o vínculo.

Fevereiro
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Gestão em Saúde

Diretriz: Centro de Reabilitação Louveira

Objetivo: Adequar a estrutura física às necessidades do Município de Louveira.

AÇÕES META PRAZO

Redefinir as atividades as serem 

desenvolvidas no Centro de 

Reabilitação de Louveira

Baseado em estudos das necessidades de saúde 

do município, e considerando o espaço físico do 

prédio, elaborar escopo das atividades a serem 

desenvolvidas. 

Janeiro/Fevereiro

Adequação da planta e envio à 

Vigilância Sanitária.

Aprovação da LTA – laudo técnico de avaliação. Março

Aquisição de móveis e 

equipamentos.

Adequação do espaço e serviços a serem 

desenvolvidos.

Abril
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