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DIRETRIZES NACIONAIS
Ampliar a oferta de serviços e ações de modo a atender as necessidades de saúde, respeitando os princípios da 
integralidade, humanização e justiça social e as diversidades ambientais, sociais e sanitárias das regiões, buscando reduzir 
as mortes evitáveis e melhorando as condições de vida das pessoas.
Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, 
equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, 
ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.
Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, 
jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na 
atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.
Fortalecer as instâncias de controle social e garantir o caráter deliberativo dos conselhos de saúde, ampliando os canais de 
interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.
Fortalecer a articulação entre os espaços de participação social em todas as políticas públicas, com vistas ao 
desenvolvimento de ações intersetoriais.
Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a 
educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e 
favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do 
mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas pela Década de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, iniciada em 
2013.
Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e qualificando o financiamento 
tripartite e os processos de transferência de recursos.
Aprimorar o marco regulatório da saúde suplementar, garantindo o acesso e a qualidade na atenção à saúde e os direitos 
do cidadão/usuário.
Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde e com a revisão dos 
instrumentos de gestão, considerando as especificidades regionais e a concertação de responsabilidades dos municípios, 
estados e União, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral.



Aprimorar a atuação do Ministério da Saúde como gestor federal do SUS, especialmente por meio da formulação de 
políticas, do apoio interfederativo, da qualificação dos investimentos, da indução dos resultados, da modernização 
administrativa e tecnológica, da qualificação e transparência da informação.
Qualificar a produção do cuidado, com a participação ativa do usuário e o protagonismo dos trabalhadores e 
trabalhadoras.
Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com 
foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e 
na promoção do envelhecimento saudável.
Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental, de forma sustentável, para a promoção da saúde e redução 
das desigualdades sociais.
Promover a produção e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, de análises de situação de saúde e da 
inovação em saúde, contribuindo para a sustentabilidade do SUS.
Valorizar o SUS como política de Estado, por meio de estratégias de comunicação.
Fortalecer o Complexo Industrial da Saúde para expandir a produção nacional de tecnologias estratégicas e a inovação em 
saúde.

OBJETIVOS NACIONAIS
Objetivo 01. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, 
equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, 
ambulatorial e hospitalar.
Objetivo 02. Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da 
Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
Objetivo 03. Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), 
considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a 
diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.



Objetivo 04. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio 
das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e 
violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
Objetivo 05. Promover a atenção à saúde dos povos indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento 
básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores do 
SUS para prover ações complementares e especializadas, com controle social.
Objetivo 06. Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência 
farmacêutica no âmbito do SUS.
Objetivo 07. Promover a produção e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, análises de situação de 
saúde, inovação em saúde e a expansão da produção nacional de tecnologias estratégicas para o SUS.
Objetivo 08. Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o 
desenvolvimento sustentável do setor.
Objetivo 09. Aprimorar o marco regulatório da Saúde Suplementar, estimulando soluções inovadoras de fiscalização e 
gestão, voltadas para a eficiência, acesso e qualidade na atenção à saúde, considerando o desenvolvimento sustentável do 
setor.
Objetivo 10. Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização 
dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.
Objetivo 11. Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de 
transparência e participação cidadã.
Objetivo 12. Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do Ministério da Saúde como gestor federal do SUS.
Objetivo 13. Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos, 
na perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS.

DIRETRIZES ESTADUAIS
Fortalecimento da Rede Mãe Paranaense
Fortalecimento da Rede Paraná Urgência
Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental



Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal
Implantação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência (PcD)
Implantação da Rede de Atenção à Saúde do Idoso
Qualificação da Atenção Primária à Saúde
Melhoria do Acesso e do Cuidado às Áreas de Atenção Inclusivas
Fortalecimento das Ações de Promoção da Saúde
Fortalecimento da Regulação do Acesso aos Serviços do SUS
Fortalecimento do Desenvolvimento Regional da Atenção à Saúde
Fortalecimento da Governança Regional e Macrorregional
Fortalecimento da Gestão dos Serviços Próprios
Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde
Fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde
Ouvidoria como Instrumento de Gestão e Cidadania
Fortalecimento do Controle Social no SUS
Qualificação da Gestão do Financiamento em Saúde

OBJETIVOS ESTADUAIS
Organizar e qualificar a atenção materno-infantil;
Garantir acesso qualificado dos pacientes em situação de urgência e emergência a um dos pontos de atenção resolutivos da 
Rede;
Efetivar o cuidado à saúde mental nos três níveis de atenção da Rede;
Organizar, de maneira articulada e resolutiva, a atenção à saúde bucal por meio de ações de promoção da saúde, 
prevenção e controle de doenças bucais;



Articular, nos pontos de atenção à saúde, a promoção, prevenção, assistência, adaptação e reabilitação para pessoas com 
deficiência;
Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa;
Qualificar as ações e serviços, promovendo a integralidade e a equidade nas Redes de Atenção à Saúde;
Possibilitar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços às áreas inclusivas no âmbito do SUS (população negra, 
indígena, pessoas privadas de liberdade, população em situação de rua, migrante, acampados e assentados e outros);
Promover a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes;
Propiciar o acesso qualificado do paciente ao serviço médico adequado, no tempo oportuno;
Qualificar a atenção ambulatorial secundária gerenciada pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde, contribuindo para a 
estruturação dos Centros de Especialidades e a organização das Redes de Atenção à Saúde prioritárias para a SESA 
destinadas a atender à saúde da população usuária do SUS;
Fortalecer a CIB Estadual e as CIBs Regionais;
Implementar o sistema de informação da rede de atenção .
Investir em infraestrutura das Unidades Próprias.
Promover o acesso da população paranaense aos medicamentos contemplados nas políticas públicas e ao cuidado 
farmacêutico
Qualificar a Assistência Farmacêutica
Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos à prevenção e 
promoção da saúde, por meio de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância 
da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial.
Desenvolver e coordenar a política de educação permanente.
Qualificar a Gestão do Trabalho.

Objetivo Geral:



Condições gerais de moradia (casa própria?; local onde mora; densidade populacional; asfalto?; coleta de lixo, rede de 
água e esgoto, energia elétrica; próximo a área agrícola?;
Condições sócio econômica: renda familiar, quantos na família geram recurso financeiro? (Ocupação profissional, 
autônomos, e aposentados), vínculo a programas sociais. Plano de saúde.
Condição ético sócio cultural: idade, sexo, raça, religião, sindicatos.
Considerando os níveis de atenção básica em saúde, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, média e alta 
complexidade ambulatorial e atenção hospitalar/ urgência e emergência
Conhecer e atuar sobre a situação de saúde:

GERAL: Comorbidades (principais doenças infecciosas ou não infecciosas e outros agravos relevantes), internamentos 
por causa sensíveis a atenção básica.

CRIANÇA: Mortalidade infantil; risco nutricional, acesso a educação, esquema vacinal, consumo alimentar (tipo de 
alimento consumido), condição psicossocial, classificação de risco associado a doença – uso de medicamento continuado, 
faz acompanhamento de puericultura e saúde bucal, faz acompanhamento de outras especialidades (ex.: neurologista), 
inscrito em algum programa social; prática esportiva.

ADOLESCENTE: classificação de risco associado a doença, condição psicossocial; frequente a escola?, formação escolar, 
gravidez/perspectiva de vida, consumo alimentar; curso profissionalizantes, estrutura ou conflito familiar, grupos sociais, 
orientação sexual; acesso a informação adequada; prática esportiva.

ADULTO/ IDOSO: classificação de risco associado a doença, uso de medicamento contínuo, condição psicossocial, 
formação escolar/ profissão; exames preventivos (colo de útero e autoexame de mama), esquema vacinal; consumo 
alimentar, tipo de trabalho; acompanhamento bucal; prática esportiva, acompanhamento de gestante classificada por risco 
de acordo com o protocolo.



CRIANÇAS DE 0 A 02 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM DE 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 

João

Realização de puericultura mensal até 01 
ano.

Em Todas as 
Crianças da área

AR 100%           
MR 100%              

BR 48%
Parcial 74%

SUS- 70% 
Dificuldade de 

disponibilidade das 
mães trazer apos a 

licença 
maternidade; 

Particulares 50 %, 
nem todas aceitam 

visita 

Parcial Parcial

85% devido falta 
de prontuário 
eletrônico do 

pediatra fica com 
informações exatas 

perdidas

100 % yolanda                            
Parcial rural                                         

Parcial são joao

Realizar em 
100% das 

crianças em 2018

Enfermeiro/Pediat
ra/Medico da ESF NASF 

Realizar avaliação antropométrica até 02 
anos, em toda vacinação.

Em Todas as 
Crianças da área 100% Realizado ok 74%

90% dificuldade 
em dias de 

campanha e muito 
fluxo

Realizado SIM 100%
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Técnico de 
Enfermagem

Enfermeiro/ 
Pediatra/ 

Medico da 
ESF

Qualificação para os agentes de saúde e 
técnica sobre os cuidados com a criança 
de 0 a 2 anos.

Anual Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Realizar 
atualização em 

2018

Enfermeiro e 
Medico da ESF

Estratificação de Risco de RN conforme 
linha Guia Mãe paranaense.

Todos os RN da 
Área 100% Realizado ok OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter Enfermeiro e 

Medico da ESF

NASF e 
Agentes de 

Saúde

Busca ativa de Crianças faltosas em 
consultas, puericulturas e vacinas

Sempre que 
necessário

Vacinas com 
Busctiva OK Parcial OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao

Melhorar em 
2018 Agentes de Saúde

Enfermeiro, 
tec. de 

Enfermagem

Qualificação para Agentes de Saúde 
voltada à parte odontológica 1 vez ao ano Realizado Realizado OK

Reuniões de 
equipe 25/01; 
07/06; 23/10; 

Realizado SIM Realizadorealizado yolanda                                                                     
realizado são joao

Realizar 
atualização em 

2018

Odontologia da 
Unidade CEO

Visita Puerperal Compartilhada entre 
Odontologia e Enfermagem e 
encaminhamento nas primeiras semanas 
para Unidade de Saúde vacina BCG

100% das crianças 96% das 
crianças ok OK

SUS- sim; 
Particulares 80 %, 
nem todas aceitam 

visita 

Realizado SIM Ok 

faz separadamente por 
indisponibilidade de 

juntar os dois, o 
encaminhamento é 

realizado pela 
enfermeira e ACS para 

odonto na própria 
unidade                 

RURAL TEM 
POSSIBILIDADE DE 

REFERENCIA FIXA DE 
ODONTOLOGIA DE 0 

A 2 ANOS??

Realizar em 
100% das 

crianças em 2018

Odontologia da 
Unidade e 
Enfermeiro

Agentes de 
Saúde

Manter alimentada tabela de puericultura 
e firmar protocolo de acompanhamento 
registrando em prontuário.

A cada 15 dias em 
100% das crianças.

Realizado 
Parcialmente parcial OK 80%

SUS- sim; 
Particulares 80 %, 
nem todas aceitam 

visita 

Realizado SIM Ok
realizado yolanda                            

Parcial Rural    
Realizado são joao

Melhorar em 
2018

Todos membros 
da ESF

Promover saúde e prevenção na creche 
aos pais e cuidadores sobre higiene e 
autoestima.

Anual Não Realizado Não tem CMEI OK Sim
Não se aplica (Não 

temos Creche/ 
CMEI)

SIM - PSE Realizado
Parcial yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Realizar ESFs NASF, Social e 
Educação

Participação da reunião do comitê de 
mortalidade infantil. Com foco na 
mortalidade Fetal

100% dos casos. 100% das 
crianças

Não Tivemos 
Casos OK Sim Não realizado SIM Ok não tivemos casos Organizar o 

comitê

Médico, 
Enfermeiro e 

Agentes de Saúde
Enf. Flavia

Realização de palestras com gestantes, 
para orientação de higiene bucal e dieta 
dos recém-nascidos e inclusão desses, 
para acompanhamento na Clínica Infantil.

Todas as gestantes 
que fazem 

acompanhamento 
no NASF e UBS

Realziada com 
as Participantes 
do Grupo, 05 no 

ano

ok OK Sim, dificuldade 
mulheres Unitá Realizado SIM Ok realizado orientação no 

consultório

Inclusão destas 
orientações no 

grupo do 
trimestre ja 
formado no 
NASF, nas 
unidades 
continua 
individual.

Odontologia
Atenção Básica
Clínica Infantil

NASF



Realizar Escovação Dental 
Supervisionada nas creches e CMEIs Mensal 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado

01 vez por mês 
equipe de saúde 
Bucal, restante 

das semans 
professores e 

estagiarios

Odontologia
Clínica Infantil

Atenção Básica

Secr. 
Educação

Ampliação do número de pacientes em 
acompanhamento, mantendo a média 
diária de 16 atendimentos odontológicos 
agendados. E emergências, (de acordo 
com a demanda), com atendimento 
exclusivo dessa faixa etária na Clínica 
Infantil.

Cárie zero em 
crianças de 05 anos

Meta da Clinica, 
atendido nas 

Unidades.

Meta da Clinica, 
atendido nas 

Unidades.

Meta da Clinica, 
atendido nas 

Unidades.

Meta da Clinica, 
atendido nas 

Unidades.

Meta da Clinica, 
atendido nas 

Unidades.

Meta da Clinica, 
atendido nas 

Unidades.

Meta da Clinica, 
atendido nas 

Unidades.

Meta da Clinica, 
atendido nas Unidades.

Atendimentos das 
crianças na 

unidade

Odontologia
Clínica Infantil

Realização de levantamento 
epidemiológico do índice CEO (cariados, 
extraídos, obturados) para dentes 
decíduos, na população com idade entre 
00 e 02 anos.

A cada 02 anos Realizado 2017 Realizado 2017 Realizado 2017 Realizado 2017 Realizado 2017 Realizado 2017 Realizado 2017 Realizado 2017

Em 2018 ocorrerá 
novo 

levantamento do 
Indice

Odontologia
Clínica Infantil

Secr. 
Educação

Acompanhamento social para crianças de 
risco

Sempre que 
necessario Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Manter Assistente Social

NASF, Social,
Educação e 

ESF
Orientação Farmacêutica e apoio as 
ESFs quando houver necessidade.

Sempre que 
necessario Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Realizado 100% Manter Farmacêutica ESF / NASF

Orientação para pais sobre hábitos 
deletérios, bicos artificiais (CHUPETA E 
MAMADEIRA), quando utilizar e o 
momento certo para retirar.

Mensalmente Não Houve Demanda

Em 2018 realizar 
conforme a 

demanda que se 
apresentar

Fonoaudiologia NASF

Orientação para pais sobre a importância 
do aleitamento materno para o 
desenvolvimento da musculatura facial e 
o desenvolvimento da linguagem oral.

Mensalmente Realizado

Em 2018 avaliar 
o indice 

amaentação 
exclusiva até 06 

meses.

Fonoaudiologia NASF

Avaliação de frênulo lingual.Orientação e 
encaminhamento para frenectomia

Sempre que 
necessario Realizado Manter Fonoaudiologia NASF

Orientação e avaliação de disturbios do 
desenvolvimento

Sempre que 
necessario Realizado Manter Fonoaudiologia NASF

Realização de grupos de atendimento 
para  estimulação da linguagem oral para 
crianças com atraso no desenvolvimento.

Quinzenalmente Realizado Manter Fonoaudiologia NASF

Avaliação nutricional para dispensação de 
fómulas, suplementos e dieta artificial

Sempre que 
necessário Meta cumprida (foram avaliadas 20 crianças e feito 36 atendimentos Manter Nutricionista NASF

Orientação de Alimentação 
Complementar

Conforme demanda Realizado Parcialmente (foram realizados 7 grupos em 2 unidades, feito otirntações individuais para os que utilizam fórmula) Manter Nutricionista NASF



CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA RESPONSÁVEL PARCEIROS

AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 
João

Qualificação para Agentes de Saúde 
voltada a parte odontológica 1 vez ao ano Realizado Realizado OK

Reuniões de 
equipe 25/01; 
07/06; 23/10; 

Realizado SIM Realizado
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Realizar atualização 
em 2018 Odontologia da Unidade CEO

Busca ativa de crianças menores de 05 
anos para atendimento na Unidade de 
Saúde (Odontológico)

Em toda vista 
familiar.

Realizado 
atendimento na 

Unidade
ok OK Não, dificuldade 

de ter agenda Realizado UBS SIM Ok - na unidade 
de saúde

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao

Em 2018, não existe 
mais Clinica Infaltil, 

Buscativa pra 
atendiemntos da 

unidade

Agentes de Saúde e 
Odontologia Recepção da Unidade

Qualificação para os agentes de saúde e 
técnica sobre os cuidados com a criança de 
2 a 5 anos.

Anual Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado SIM Realizado Realizado Realizar atualização 
em 2018

Enfermeiro e Medico da 
ESF

Realizar avaliação antropométrica, saúde 
bucal, saúde ocular e situação vacinal no 
PSE.

1 vez ano

Realizado 
Saúde Bucal, 

ocular 
parcialmente, 

Situação Vacinal 
100%

ok OK Sim Realizado SIM Ok  
realizado yolanda 

23/04/2018                                                             
realizado são joao

Manter Agentes de Saúde, 
Enfermeiro, Odontologia Escolas e CMEIS

Estimular através de orientações em grupo 
a prática de atividade física e alimentação 
para uma vida saudável

1 vez ano

Realizada 
Ubiratã +Ativa e 
03 atividades na 

recepção.

Parcial OK Realizado Realizado Realizado Ok

realizado yolanda 
18/09/2018                               

realizado rural                              
realizado são joao

Manter Educador físico e 
nutricionista NASF

Realizar Escovação Dental Supervisionada 
nas creches e CMEIs Mensal 100 % 

Realizado 100 % Realizado 100 % Realizado 100 % Realizado 100 % Realizado 100 % Realizado 100 % Realizado 107 % Realizado Realizar atualização 
em 2018

Odontologia
Clínica Infantil

Atenção Básica
Secr. Educação

Realização de levantamento epidemiológico 
do índice CEO (cariados, extraídos, 
obturados) para dentes decíduos, na 
população com idade entre 00 e 05 anos.

A cada 02 anos Realizada Realizada OK Sim
Não se aplica 
(Não temos 

Creche/ CMEI)
SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas nas 
unidades mais 

proximas

Manter Odontologia
Clínica Infantil Secr. Educação

Acompanhamento social para crianças de 
risco

Sempre que 
necessario

Não Houve 
casos

Não Houve 
casos

Não Houve 
casos

01 Caso 2018, 
acompanhado

Não Houve 
casos

Não Houve 
casos

01 Caso 2018, 
acompanhado Não Houve casos Manter Assistente Social NASF, Social, Educação e ESF

Acompanhamento de marcha e 
desenvolvimento cronologico e cognitivo

sempre que 
encaminha

Não realizado, 
sem alterações 

desses sinais na 
puericultura

ok Realziado pela 
Médica Ok Ok Ok Ok

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter fisioterapeuta nasf 

Orientação Farmacêutica e apoio as ESFs 
quando houver necessidade.

Sempre que 
necessario Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter Farmacêutica ESF / NASF

Realizar emcaninhamentos para Órtese, 
Prótese e processos pára fabricação de 
óculos

Diário meta cumprida Manter Assistente Social ESF e Ciscomcam

Orientação a pais Sempre que 
necessário Realizado Manter Psicólogas ESF / NASF

Acompanhamento do Bolsa Família Semestral meta cumprida Manter
Assistente Social, 

Enfermeiro e Agentes 
de Saúde

NASF, Social, Educação e ESF

Realizar Visita Domiciliar dos profissionais 
NASF

Sempre que 
Necessario meta cumprida Manter Equipe Multiprofissional 

Nasf NASF, Social, Educação e ESF

Avaliação e orientação de disturbios da 
linguagem oral

Sempre que 
necessario meta cumprida Manter Fonoaudiologia NASF

Grupos de orientação e retirada de  hábitos 
deléterios(mamadeira\chupeta\sucção 
digital\dedo).

Mensalmente Não Houve Demanda Manter Fonoaudiologia NASF

Avaliação e orientação para pais de 
crianças que apresentam Disfluência 
(gagueira) desenvolvimental.

Sempre que 
necessario meta cumprida

Fazer capacitação de 
gagaueira com os 

Profissionais
Fonoaudiologia NASF

Grupos de atendimento de distúrbios na 
linguagem,trocas na fala. semanalmente meta cumprida Manter Fonoaudiologia NASF

Orientação sobre sáude vocal na infância, 
Alteração e prevenção. Mensalmente meta cumprida Manter Fonoaudiologia NASF



CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA RESPONSÁVEL PARCEIROS

AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 
JoãoAcompanhamento lúdico, multiprofissional 

da equipe através de atendimentos 
individuais e grupais, consultas 
psiquiátricas, visitas domiciliares e busca 
ativa, visando à manutenção dos pacientes 
do CAPS

Diário meta cumprida Manter CAPS I

Acompanhamento intensivo para pacientes 
e familiares em situações de crise do CAPS Diário meta cumprida

Fortalecer a questão 
do transporte dos 
pacientes em crise 

junto ao estado, para 
otimizar o trabalho do 
SAMU nestes casos, 

aguardar rede de 
saúde mental se 

estabilizar para estas 
situações.

CAPS I

Secretaria de Sáude, Secretaria de 
Assistência Social, Polícia Militar, 

Conselho Tutelar, Hospital Santa Casa e 
SAMU.

Reuniões para discussão e execução de 
ações em saúde mental. Semestral Não Realizada Manter CAPS I Comitê de Saúde Mental

Capacitação sobre direitos e deveres dos 
familiares e pacientes cadastrados no 
CAPS

Anual meta parcialmente cumprida( Foi realizado pela Assistente Social) Reprogramar em 2018 CAPS I Poder Judiciário

Treinamento, responsabilização e 
orientação a pais de pacientes  cadastrados 
no CAPS

Bimestral meta cumprida

Implantação do 
protocolo de 

responsabilização 
familiar.

CAPS I
Secretaria de Saúde, Secretaria de 
Assistência Social, Secretaria de 

Educação e Conselho Tutelar.

Elaboração e implementação do protocolo 
de medicalização precoce. Continuo META PARCIALMENTE CUMPRIDA (confecção do protocolo) Dar continuidade 

urgente

CAPS I Secretaria de 
Saúde, Secretaria de 
Assistência Social e 

Secretaria de Educação

Comitê de Saúde Mental, CMDCA e 
Conselho Tutelar.



CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 

Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 
João

Atualização da equipe da unidade em 
relação à identificação e manejo de crianças 
e adolescentes com transtornos mentais.

Anual Não Realizada Não 
Realizada

Não 
Realizada

Não 
Realizada

Não 
Realizada

Não 
Realizada

Não 
Realizada Não Realizada Realizar em 2018 ESF e CAPS NASF

Dar ênfase nos grupos que o CAPS e o 
NASF oferecem. Constante Realizado 

Parcialmente
Realizado 

Parcialmente
Realizado 

Parcialmente
Realizado 

Parcialmente
Realizado 

Parcialmente
Realizado 

Parcialmente
Realizado 

Parcialmente Realizado Parcialmente
Organizar Documento 
no Drive de Grupos 

disponiveis
Agentes de Saúde

Demais 
profissionais 

da ESF

Aumentar a proximidade com o 
matriciamento do CAPS e/ou PTS,com 
estudo do caso nas reuniões de 
planejamento da unidade.

Mínimo 03 casos por 
encontro Mensal Realizado Não 

Realizada
Não 

Realizada Realizado Não 
Realizada

Não 
Realizada

Não 
Realizada Não Realizada

Levantamento de 
Indice de Alta no 
PTS, Motivo de 

Saída, motivos de 
alta. Criação de 

documentos no Drive 
de todos os graves.

ESF CAPS e NASF

Vincular a renovação de Receitas 
controladas de acordo com os critérios de 
acompanhamento do CAPS

Sempre que 
necessário Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado ESF e CAPS NASF

Qualificação para os Agentes de Saúde 
voltada a parte odontológica. 1 vez ao ano Não Realizada Não 

Realizada Realizado Não 
Realizada Realizado Não 

Realizada
Não 

Realizada Não Realizada Odontologia da 
Unidade CEO

Realizar avaliação antropométrica, saúde 
bucal, saúde ocular e situação vacinal no 
PSE

1 vez ao ano Realizada 
Parcialemente ok OK Sim Realizado SIM Okrealizado yolanda                                                                     

realizado são joao

Agentes de 
Saúde, 

Enfermeiro e 
Odontologia

Escolas e 
CMEIS

Identificar possíveis dificuldades 
apresentadas pelo paciente nas áreas de 
linguagem oral (compreensão e expressão) 
e escrita, voz, fluência, articulação da fala, 
sistema miofuncional orofacial, cervical e 
deglutição.

Continuo Realizado Fonoaudióloga NASF

Manter parceria com Conselho tutelar, 
reunindo-se em rede para avaliação de 
casos mais delicados

Sempre que houver 
necessidade.

Realizada 
100% ok OK Sim Realizado

SIM - REDE, 
OFICIO, 

CELULAR. 
OK 

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao

ESF e Conselho 
Tutelar

CAPS, CREAS 
E CRAS

Aplicar o protocolo de notificação de 
crianças e adolescentes vítimas de violência Contínuo 1 Caso 

Notificado
1 Caso 

Notificado
Não teve 

Casos

3 Casos, 
Todos 

Notificados

Não teve 
Casos

Mais que 05 
casos 

Notificados

Não teve 
Casos Ok ESF Toda a rede

Realização de bochechos com flúor em 
escolares da rede municipal e estadual de 
ensino com idade entre 06 a 11 anos.

100%
Semanal

Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100% Realizada 100%

A equipe vai fazer 01 
Vez por mês, A 

secretaria de saúde 
vai contratar 01 TSB 
para 02 semanas do 
mês o restante sera 
realizado pela escola

Odontologia
Atenção Básica

Secr. 
Educação

Realização de palestras para escolares, 
para orientação de higiene bucal e dieta e 
dos riscos da doença cárie.

2 vezes ao ano Realizado 01 N/A OK Sim Realizado SIM - PSE Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Odontologia
Atenção Básica

Secr. 
Educação

Realizar a média diária de 12 atendimentos 
odontológicos agendados. E emergências 
de acordo com a demanda da UBS.

Diário Realizada 
100% ok OK

50%, 
dentista 20 

horas
Realizado SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas nas 
unidades mais proximas

Odontologia
Atenção Básica



CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 

Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 
João

Esclarecer para o paciente o plano de 
tratamento proposto e a importância de sua 
continuidade até a conclusão do mesmo, 
sendo realizado o agendamento de acordo 
com a classificação de risco estabelecida 
em acordo com a Linha Guia de Saúde 
Bucal.

Diário Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100%

Realizada 
100% Realizada 100%

Aumentar a 
Porcentagem de 

Tratamento 
concluido. Otimizar 
agenda, (compra de 

Celulares)

Odontologia
Atenção Básica

Realização de encaminhamento para o 
CEO de acordo com a necessidade de cada 
paciente, mediante conclusão do tratamento 
na atenção básica.

Diário Realizada 
100% N/A OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas nas 
unidades mais proximas

Odontologia
Atenção Básica

CEO

Acompanhamento social para crianças de 
risco

Sempre que 
necessario

Não houve 
Casos

Realizado 
em 100 % 
dos casos

Não houve 
Casos

Realizado 
em 100 % 
dos casos

Realizado 
em 100 % 
dos casos

Não houve 
Casos

Realizado 
em 100 % 
dos casos

Realizado em 100 % 
dos casos (Yolanda)               
Rural e São João (Não 
houveram casos)

Assistente Social
NASF, Social, 
Educação e 

ESF

Realizar emcaninhamentos para órtese, 
Prótese e processos pára fabricação de 
óculos

Diário Não houve 
Casos

Realizado 
em 100 % 
dos casos

Não houve 
Casos

Realizado 
em 100 % 
dos casos

Não houve 
Casos

Realizado 
em 100 % 
dos casos

Não houve 
Casos

Realizado em 100 % 
dos casos (Yolanda)               
Rural e São João (Não 
houveram casos)

Assistente Social ESF e 
Ciscomcam

Orientação Farmacêutica e apoio as ESFs 
quando houver necessidade.

Sempre que 
necessario

Não houve 
Casos

Realizado 
em 100 % 
dos casos

Não houve 
Casos

Realizado 
em 100 % 
dos casos

Não houve 
Casos

Não houve 
Casos

Não houve 
Casos Não houve Casos Farmacêutica ESF / NASF

Avaliação Psicológica: Realização de 
entrevistas com pacientes, pais e/ou 
responsáveis dos pacientes (anamnese) e 
Aplicação, Correção e Análise dos testes 
psicológicos aplicados

Sempre que 
necessário REalizado Psicólogas ESF / NASF

Encaminhamentos para profissionais e/ou 
representantes legais que se fizerem 
necessários: Assistente Social, 
Neurologista, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, 
Psiquiatra, Conselho Tutelar e etc.

Sempre que 
necessário REalizado Psicólogas ESF / NASF

Orientação familiar: Orientação aos pais, 
familiares e/ou responsáveis pelo paciente, 
dando apoio psicológico e emocional, 
auxiliando nos possíveis conflitos que 
possam estar interferindo na vida do 
mesmo, possibilitando a modificação de 
atitudes e comportamentos, através do 
atendimento individual a cada família

Sempre que 
necessário REalizado

Em 2018 fortalecer 
parceria com o CRAS 

e CREAS
Psicólogas ESF / NASF

Grupo de orientação nutricional e 
psicológica (PREVENINDO A OBESIDADE) 
com crianças

Mensal Realizada Psicóloga e 
Nutricionista

ESF/ 
Psicóloga e 
Nutricionista

Acompanhamento do Bolsa Família Semestral Realizada 
100% ok Sim Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao

Assistente Social, 
Enfermeiro e 
Agentes de 

Saúde.

NASF, Social, 
Educação e 

ESF



CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 

Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 
João

ATENDIMENTO EM GRUPO – Atendimento 
em grupo, cujos indivíduos apresentam uma 
queixa em comum, visando experimentar 
algo novo com os componentes, por meio 
de troca de experiências entre os membros 
e intervenção do terapeuta, com o objetivo 
de encontrar possibilidades diferentes, 
construindo novas alternativas, modos de 
subjetivação e existência.

Quinzenal REalizado Psicólogas ESF/NASF

Realizar Visita Domiciliar Sempre que 
Necessario REalizado

Equipe 
Multiprofissional 

NASF

NASF, Social, 
Educação e 

ESF
Grupo de orientação para pais  sobre 
retirada de hábitos deletérios
(mamadeira\dedo\chupeta)

Mensalmente Não houve Demanda Fonoaudiologia
NASF, Social, 
Educação e 

ESF
Avaliação e orientação de disturbios da 
linguagem

Sempre que 
Necessário REalizado Fonoaudiologia NASF

Orientação sobre sáude vocal na infância, 
Alteração e prevenção.

Sempre que 
Necessário REalizado Fonoaudiologia Nasf

Avaliação nutricional para dispensação de 
fómulas, suplementos e dieta artificial

Sempre que 
Necessário meta cumprida (foram avaliados 3 pcts e realizado 14 atendimentos) Nutricionista NASF

Acompanhamento lúdico, multiprofissional 
da equipe através de atendimentos 
individuais e grupais, consultas 
psiquiátricas, visitas domiciliares e busca 
ativa, visando à manutenção dos pacientes 
cadastrados no CAPS

Diário meta cumprida

Fortalecer a questão 
do transporte dos 
pacientes em crise 

junto ao estado, para 
otimizar o trabalho do 
SAMU nestes casos, 

aguardar rede de 
saúde mental se 

estabilizar para estas 
situações.

CAPS I

Acompanhamento intensivo para pacientes 
e familiares em situações de crise de 
pacientes cadastrados no CAPS

Diário meta cumprida #REF! CAPS I

Secretaria de 
Sáude, 

Secretaria de 
Assistência 

Social, Polícia 
Militar, 

Conselho 
Tutelar, 

Hospital Santa 
Casa e SAMU.

Capacitação sobre direitos e deveres dos 
familiares e pacientes cadastrados no 
CAPS

Anual meta parcialmente cumprida(Realizado pela assistente social)

Implantação do 
protocolo de 

responsabilização 
familiar.

CAPS I Poder 
Judiciário

Elaboração e implementação do protocolo 
de medicalização precoce. Continuo meta não cumprida

Continuidade na 
implantação do 

projeto

CAPS I Secretaria 
de Saúde, 

Secretaria de 
Assistência Social 

e Secretaria de 
Educação

Comitê de 
Saúde Mental, 

CMDCA e 
Conselho 
Tutelar.



CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 

Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 
João

Projeto de Sensibilização com relação ao 
uso precoce de álcool e outras drogas e 
transtornos mentais (Papo Legal).

Anual Parcialmente Reprogramar em 
2018 CAPS I Secretarias 

Municipais

Promover e estimular ações esportivas 
visando o fortalecimento de vínculos de 
pacientes cadastrados no CAPS

Mensal meta cumprida

Implantação do 
protocolo de 

responsabilização 
familiar.

CAPS I

Estagiários, 
Secretarias 
Muncipais e 

Grupos

Estimular o aprendizado de artes musicais 
para os pacientes cadastrados no CAPS Semanal meta cumprida CAPS I

Voluntário – 
Manoel 

Ferreira da 
Silva, CRAS e 

Centro 
Cultural.

Projeto de aproximação e divulgação do 
CAPS a comunidade (Feira da Saúde, Visita 
Programada e Será que posso te ajudar?)

Anual meta cumprida CAPS I

Secretaria de 
Educação/Club

es de 
Serviço/CRAS/
CREAS/ACEU/

etc.

Iniciação de projeto e construção da sede 
do CAPS I de Ubiratã Anual meta cumprida

CAPS mudou-se para 
outro local que 
atende suas 
necessidades

Secretaria de 
Saúde/Secretaria 

Administração

Realização do “Concurso Ubiratã à Favor 
da Vida”. Anual meta cumprida

Realizados atividades 
de sensibilização nas 

escolas
CAPS I

Comitê de 
Saúde Mental, 

Missão 
Pelicanos e 
secretarias 
municipais.

Atividade extra muro através de passeios, 
viagens e cursos para pacientes 
cadastrados no CAPS

Semestral meta cumprida CAPS I

SENAR, 
Missão 

Pelicanos e 
Secretaria de 

Saúde.
Confecção do mapa inteligente para 
visualização da prevalência de transtornos 
mentais e problemas decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas.

Anual meta não cumprida Em confecção, ficará 
pronto em 2018 CAPS I e UBS

Secretaria de 
Saúde e 

Secretaria de 
Obras

Aproximação com as ESFs através de 
discussão, busca ativa e estudo de caso. Semestral Parcialmente CAPS I Secretaria de 

Saúde

Acompanhar e orientar sobre esquema 
vacinal pacientes cadastrados no CAPS Diário meta cumprida

Continuar 
verificações e 

encaminhamentos
CAPS I

Secretaria de 
Saúde, UBS e 

NASF
Realizar educação alimentar (conforme 
Política Nacional do Ministério da Saúde) 
aos grupos existentes no CAPS

Anual meta cumprida CAPS I
Secretaria de 
Saúde, UBS, 
NASF e CRAS

Capacitação sobre medicalização em saúde 
mental e outros assuntos para equipe 
médica dos PSFs e Hospital Santa Casa.

Anual meta cumprida
Realizado através de 
orientações pontuais 

as situações

CAPS I - 
Psiquiatra

ESFs e 
Hospital Santa 

Casa



CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 

Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 
João

Aproximação com a equipe de saúde bucal 
para realização de ações de prevenção e 
promoção de saúde odontológica pacientes 
cadastrados no CAPS

Anual meta não cumprida Realização neste ano CAPS I e CEO Secretaria de 
Saúde

Capacitação e Treinamento para equipe – 
CAPS I à distância ou presencial. Anual meta cumprida CAPS I

SENAD/ UFSC 
e 11ª Regional 

de Campo 
Mourão.

Realizar orientações de saúde na sala de 
espera para pacientes cadastrados no 
CAPS

Semanal meta cumprida CAPS I Secretaria de 
Saúde



ADOLESCENTES DE 12 A 19 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 

João

Aumentar a proximidade com o 
matriciamento do CAPS e/ou PTS,com 
estudo do caso nas reuniões de 
planejamento da unidade.

Mínimo 03 casos por 
encontro Mensal

Realizado 02 
momentos, 

Sem estudos 
de caso

Realizado Realizado Sim, 01 caso Realizado Realizado Realizado Realizado

Levantamento de 
Indice de Alta no 
PTS, Motivo de 

Saída, motivos de 
alta. Criação de 

documentos no Drive 
de todos os graves.

ESF CAPS E NASF

Vincular a renovação de Receitas 
controladas de acordo com os critérios de 
acompanhamento do CAPS

Sempre que 
necessário

realizando, 
Fortalecendo 

com 
Classificação 

de Risco

Realizado Realizado Sim Realizado

baixo risco: a 
cada mês 
grupo de 

desmame de 
medicação 

com psicologa 
michele, em 

caso não 
conseguir 
desmame, 
vira risco 

intermediario, 
com 1 

consulta com 
psiquiatra

Realizado Realizado ESF e CAPS NASF

Qualificação para Agentes de Saúde 
voltada a parte odontológica. 1 vez ao ano Não 

Realizada não realizado OK não realizado Realizado não realizado Não 
Realizada não realizado Manter Odontologia da 

Unidade CEO

Realizar avaliação antropométrica, saúde 
bucal, saúde ocular e situação vacinal no 
PSE

1 vez ano Realziado em 100 das Crianças Manter

Agentes de 
Saúde, 

Enfermeiro, 
Odontologia

Escolas e 
CMEIS

Promover saúde e prevenção nas escolas 
sobre álcool, tabaco e outras drogas,com 
linguagem adequada para o público, 
vinculando com PSE

1 vez ano Realizado 
Parcialmente parcialmente OK Sim Realizado SIM - PSE Okrealizado yolanda                                                                     

realizado são joao Manter Agentes de Saúde Enfermeiro e 
CAPS

Realização de bochechos com flúor em 
escolares da rede municipal e estadual de 
ensino com idade entre 12 a 14 anos.

Semanal Realizada 
100% ok OK Sim Realizado SIM Okrealizado yolanda                                                                     

realizado são joao Manter Odontologia (ESB’
s)

Secr. 
Educação

Realizar planejamento familiar (vasectomia, 
laqueadura, DIU, Metodos orais e injetaveis) 
incentivando a gestação planejada.

Contínuo Realizada 
100% ok OK

Sim, 
precisamos 

de 
treinamento 

para inserção 
de DIU

Realizado SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter ESF NASF

Manter parceria com Conselho tutelar, 
reunindo-se em rede para avaliação de 
casos mais delicados

Sempre que houver 
necessidade.

Realizada 
100% ok Realizado

Sim, avisa as 
reuniões em 
cima da hora

Realizado SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter ESF e Conselho 
Tutelar

CAPS, CREAS 
E CRAS

Aplicar o protocolo de notificação de 
crianças e adolescentes vítimas de violência Contínuo Realizada ok OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao

Melhorar o acesso 
em 2018 ESF Toda a rede

Realização de palestras para escolares, 
para orientação de higiene bucal e dieta e 
dos riscos da doença cárie.

2 vezes ao ano Realziado 01 
encontro ok OK Sim Realizado SIM - PSE Okrealizado yolanda                                                                     

realizado são joao Manter Odontologia
Atenção Básica

Secr. 
Educação



ADOLESCENTES DE 12 A 19 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 

João

Realizar a média diária de 12 atendimentos 
odontológicos agendados e emergências de 
acordo com a demanda da UBS.

Diário Realizada 
100% ok OK 50%, dentista 

20 horas Realizado SIM 6 agendados - 
dentista 20h

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia
Atenção Básica

Esclarecer para o paciente o plano de 
tratamento proposto e a importância de sua 
continuidade até a conclusão do mesmo, 
sendo realizado o agendamento de acordo 
com a classificação de risco estabelecida 
em acordo com a Linha Guia de Saúde 
Bucal.

Diário Realizada 
100% ok OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia
Atenção Básica

Realização de encaminhamento para o 
CEO de acordo com a necessidade de cada 
paciente, mediante conclusão do tratamento 
na atenção básica.

Diário Realizada 
100% ok OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter
Odontologia

Atenção Básica
CEO

Dia da beleza outubro 2017 N/A Realizado Realizado N/A N/A N/A N/A realizado yolanda Manter
ESF (Yolanda e 
Esperança) e 

CAPS
Grupo de Pilates para gestantes Semanal Realizado Manter nasf fisioterapeuta nasf 
Realizar emcaminhamentos para órtese, 
Prótese e processos pára fabricação de 
óculos

Diário Realizado Manter Assistente Social ESF e 
Ciscomcam

Orientação Farmacêutica e apoio as ESFs 
quando houver necessidade.

Sempre que 
necessario meta cumprida Manter Farmacêutica ESF / NASF

Realização de Educação em Saúde para 
prevenção e combate ao tabagismo, nas 
escolas para alunos desta faixa etária.

Anualmente meta cumprida Manter Farmacêutica e 
Psicóloga

Escolas 
Municipais e 

Estaduais

Realizar orientaçoes de higine Pessoal PSE anual Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizadorealizado yolanda                                                                     
realizado são joao Manter fisioterapeuta e 

educador fisico educaçao e esf

Realizar acompanhamento 
farmacoterapêutico para gestantes com 
infecção urinária, hipertensão e diabétes 
visando prevenção de complicações ou 
interrupção da gestação.

Sempre que 
necessario meta cumprida Manter Farmacêutica 

NASF ESFs / NASF

Realização de Palestras para Gestantes do 
2º Trimestre com orientações sociais, 
fisioterapeuticas e com a enfermagem do 
Hospital Santa Casa

Mensal Realizado Manter
Assistente Social, 
Fisioterapeuta e 

Enfermeira

NASF,  ESFs e 
Hospital Santa 

Casa

Grupo de orientação nutricional e 
psicológica (PREVENINDO A OBESIDADE) 
com adolescentes

Mensal Realizado (10 Encontros ao Ano) Manter Psicóloga e 
Nutricionista ESF/NASF

Acompanhamento do Bolsa Família Semestral Realizado Manter
Assistente Social, 

Enfermeiro e 
Agentes de Saúde

NASF, Social, 
Educação e 

ESF
Realizar grupo de gestantes do primeiro 
trimestre, com orientações sobre os 
aspectos psicológicos da gestação

Mensal Realizado Manter
Psicóloga, 

Nutricionista e 
Farmacêutica

ESF/NASF



ADOLESCENTES DE 12 A 19 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 

João
ATENDIMENTO EM GRUPO – Atendimento 
em grupo, cujos indivíduos apresentam uma 
queixa em comum, visando experimentar 
algo novo com os componentes, por meio 
de troca de experiências entre os membros 
e intervenção do terapeuta, com o objetivo 
de encontrar possibilidades diferentes, 
construindo novas alternativas, modos de 
subjetivação e existência.

Quinzenal Realizado Manter Psicólogas ESF/NASF

Realizar Visita Domiciliar Sempre que 
Necessario Realizado Manter

Equipe 
Multiprofissional 

Nasf

NASF, Social, 
Educação e 

ESF
Grupo de amamentação para Gestantes do 
terceiro trimestre Mensal Realizado Manter Psicóloga/ 

Enfermeira ESF/NASF

Orientação para gestantes sobre a 
importância do aleitamento materno para o 
desenvolvimento da musculatura facial e o 
desenvolvimento da linguagem oral

Mensal Realizado Manter Fonoaudiologia NASF

Orientação para gestante sobre quando 
utilizar bicos artificiais(mamadeira e 
chupeta) e o momento de retirar.

Mensal Realizado Manter Fonoaudiologia NASF

Avaliação e atendimento individual nas 
areas da Fonoaudiologia
(voz\linguagem\audição\disfagia\gagueira)

Sempre que 
necessario Realizado Manter Fonoaudiologia

Grupos de orientação e atendimento para 
pacientes com gagueira

Sempre que 
necessario Realizado

Fazer capacitação de 
gagaueira com os 

Profissionais
Fonoaudiologia NASF

Avaliação e orientação á domicilio para 
paciente acamados com disfagia( 
dificuldade para deglutir) e alterações 
miofuncionais (lingua\lábios\bochechas)

Sempre que 
necessario Realizado Manter Fonoaudiologia Nasf

Grupos de saúde vocal para professores Mensal Realizado

Em 2018 sob 
responsabilidade da 

fonoaudiologa da 
educação

Fonoaudiologia Nasf

Incentivar e divulgar coleta de teste rápido 
de sífilis nas gestantes atendidas pelo SUS Semestralmente ok ok ok 100% Realizado SIM Ok

realizado mas sem 
relatorio devido falta 

de cadastro
Manter ESF / Magaly NASF

Avaliação nutricional para dispensação de 
suplementos e dieta artificial

sempre que 
necessário meta cumprira (avaliado 6 pcts e realizado 21 atendimentos) Manter Nutricionista NASF

Acompanhamento individual das gestantes 
baixo e/ou alto peso conforme demanda meta cumprida (avaliado 7 gestantes e realizado 8 atendimentos) Manter Nutricionista NASF

Acompanhamento multiprofissional da 
equipe através de atendimentos individuais 
e grupais, consultas psiquiátricas, visitas 
domiciliares e busca ativa, visando à 
manutenção dos pacientes cadastrados no 
CAPS

Diário meta cumprida Manter CAPS I



ADOLESCENTES DE 12 A 19 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 

João

Acompanhamento intensivo para pacientes 
e familiares em situações de crise para 
pacientes cadastrados no CAPS

Diário meta cumprida

Fortalecer a questão 
do transporte dos 
pacientes em crise 

junto ao estado, para 
otimizar o trabalho do 
SAMU nestes casos, 

aguardar rede de 
saúde mental se 

estabilizar para estas 
situações.

CAPS I

Secretaria de 
Sáude, 

Secretaria de 
Assistência 

Social, Polícia 
Militar, 

Conselho 
Tutelar, 

Hospital Santa 
Casa e SAMU.

Reuniões para discussão e execução de 
ações em saúde mental. Semestral meta cumprida Manter CAPS I Comitê de 

Saúde Mental

Capacitação sobre direitos e deveres dos 
familiares e pacientes do CAPS Anual meta cumprida ( realizado pela assistente Social)

Implantação do 
protocolo de 

responsabilização 
familiar.

CAPS I Poder 
Judiciário

Treinamento, responsabilização e 
orientação a pais de pacientes do CAPS Bimestral meta cumprida Manter CAPS I

Secretaria de 
Saúde, 

Secretaria de 
Assistência 

Social, 
Secretaria de 
Educação e 
Conselho 
Tutelar.

Elaboração e implementação do protocolo 
de medicalização precoce. Continuo Meta não cumprida Continuidade do 

protocolo

CAPS I Secretaria 
de Saúde, 

Secretaria de 
Assistência Social 

e Secretaria de 
Educação

Comitê de 
Saúde Mental, 

CMDCA e 
Conselho 
Tutelar.

Encaminhar para outros setores conforme 
necessidade observada e/ou apresentada. Diário meta cumprida Manter CAPS I

CAPS I 
Secretaria de 

Saúde, 
Secretaria de 
Assistência 

Social, 
Secretaria de 

Educação, 
Conselho 
Tutelar E 

Poder 
Judiciário.

Projeto de Sensibilização com relação ao 
uso precoce de álcool e outras drogas e 
transtornos mentais (Papo Legal).

Anual Realizado Parcialmente Manter CAPS I Secretarias 
Municipais

Promover e estimular ações esportivas 
visando o fortalecimento de vínculos de 
pacientes cadastrados no CAPS

Mensal meta cumprida Manter CAPS I

Estagiários, 
Secretarias 
Muncipais e 

Grupos



ADOLESCENTES DE 12 A 19 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 

João

Estimular o aprendizado de artes musicais 
para os pacientes cadastrados de pacientes 
cadastrados no CAPS

Semanal meta cumprida Manter CAPS I

Voluntário – 
Manoel 

Ferreira da 
Silva, CRAS e 

Centro 
Cultural.

Projeto de aproximação e divulgação do 
CAPS a comunidade (Feira da Saúde, Visita 
Programada e Será que posso te ajudar?)

Anual meta cumprida Manter CAPS I

Secretaria de 
Educação/Club

es de 
Serviço/CRAS/
CREAS/ACEU/

etc.

Iniciação de projeto e construção da sede 
do CAPS I de Ubiratã Anual meta cumprida

CAPS mudou-se para 
outro local que 
atende suas 
necessidades

Secretaria de 
Saúde/Secretaria 

Administração

Realização do “Concurso Ubiratã à Favor 
da Vida”. Anual meta cumprida

Realizados atividades 
de sensibilização nas 

escolas
CAPS I

Comitê de 
Saúde Mental, 

Missão 
Pelicanos e 
secretarias 
municipais.

Atividade extra muro através de passeios, 
viagens e cursos para pacientes 
cadastrados no CAPS

Semestral meta cumprida Manter CAPS I

SENAR, 
Missão 

Pelicanos e 
Secretaria de 

Saúde.
Confecção do mapa inteligente para 
visualização da prevalência de transtornos 
mentais e problemas decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas.

Anual parcialmente cumprida Em confecção, ficará 
pronto em 2018 CAPS I e UBS

Secretaria de 
Saúde e 

Secretaria de 
Obras

Realizar educação em saúde sobre 
sexualidade e gravidez na adolescência no 
CAPS

Semestral meta cumprida Manter CAPS I Secretaria de 
Saúde

Acompanhamento multiprofissional para 
pacientes do CAPS com ganho de peso. Semestral meta cumprida

Encaminhar e 
acompanhar 

pacientes para os 
grupos

CAPS I e NASF Secretaria de 
Esporte

Aproximação com as ESFs através de 
discussão, busca ativa e estudo de caso. Semestral parcialmente cumprida Manter CAPS I Secretaria de 

Saúde
Capacitação sobre medicalização em saúde 
mental e outros assuntos para equipe 
médica dos PSFs e Hospital Santa Casa.

Anual meta cumprida
Realizado através de 
orientações pontuais 

as situações

CAPS I - 
Psiquiatra

ESFs e 
Hospital Santa 

Casa
Aproximação com a equipe de saúde bucal 
para realização de ações de prevenção e 
promoção de saúde odontológica para os 
pacientes cadastrados no CAPS

Anual Não Realizado Realização neste ano CAPS I e CEO Secretaria de 
Saúde

Capacitação e Treinamento para equipe – 
CAPS I à distância ou presencial. Anual meta cumprida CAPS I

SENAD/ UFSC 
e 11ª Regional 

de Campo 
Mourão.



ADOLESCENTES DE 12 A 19 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda/Rural/São 

João
Elaboração e revisão de planejamento 
anual individual dos membros da equipe. Anual meta cumprida CAPS I

Realizar grupo de orientação sexual para os 
pacientes cadastrados no CAPS Semestral meta cumprida CAPS I, UBS e 

ESF
Secretaria de 

Saúde
Aderir e promover as campanhas de saúde 
da mulher e do homem. Anual meta cumprida CAPS I, UBS e 

ESF
Secretaria de 

Saúde
Realizar orientações de saúde na sala de 
espera no CAPS Semanal meta cumprida CAPS I Secretaria de 

Saúde
Acompanhar e orientar sobre esquema 
vacinal para pacientes cadastrados no 
CAPS

Diário meta cumprida
Continuar 

verificações e 
encaminhamentos

CAPS I
Secretaria de 
Saúde, UBS e 

NASF



CRIANÇAS DE 45 A 60 ANOS

METAS

RESULTADO

ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 
Joaquim Recife Panorama Yolanda

Palestra para incentivar o autoexame da 
mama completo,com demonstração da 
técnica de palpação no Hiperdia e durante 
os exames preventivos.

Outubro (HIPERDIA) 
e em todos os 
preventivos.

Não 
Realizado, 

Realizado nas 
Consultas

ok OK Sim Realizado SIM Realizado
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Enfermeiro e 
Médico

Agentes de 
Saúde e NASF

Estimular as mulheres a realizar o 
autoexame da mama em casa. Contínuo Realizado ok OK Sim Realizado

SIM - 
MOMENT

O 
PREVENT

IVO

Realizado
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Agentes de Saúde Enfermeiro

Se gestante,Orientar a importância de no 
mínimo 7 consultas no pré-natal e duas 
saúde bucal,ainda quanto a consultar na 
referência (quando tiver risco).dando ênfase 
no programa mamãe e Bebê Feliz

Em toda Gestação 
desta fase. Realizado ok OK Sim Realizado

SIM - 
DURANT
E PRÉ 
NATAL

OK
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter
Enfermeiro, 

Médico, Dentista e 
Agentes de Saúde

NASF

Reforçar as orientações do grupo que o 
NASF oferece. Contínuo

Realizado 
parcialmente, 
fortalecer o 

documento do 
DRive

não 
realizado 

documento 
no drive

OK

Sim, 
importante 
se tivesse 
uma lista 
com todos 
os grupos 

e suas 
finalidade 
para ACS

Realizado SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Organizar Documento 
no Drive de Grupos 

disponiveis
Agentes de Saúde NASF

Passar na TV, programas voltados à Saúde 
e Prevenção, indicados por equipe 
multiprofissional.

Contínuo
Realziado 

pela EQUIPE 
DA ESF

parcial OK Sim

Não 
realizado 

(instalação 
da TV 

Janeiro de 
2019)

SIM OK não realizado
Em 2018, pegar os 
que estao salvos no 
computador do NASF

Equipe 
Multiprofissional ESFs

Realizar visita puerperal até o 5º dia,a fim 
de agendar retorno até 42º dia de puerpério 
e orientar as novas gestantes, com enfoque 
em primigestas

Contínuo Realizado ok OK Sim Realizado SIM OK
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter ESF NASF

Estratificar o risco dos Hipertensos e 
diabéticos da Área. E Mapear a localização 
dos mesmos

100% dos 
acometidos Realizado em 

andamento

50 diabeticos 
e 

estratificados 
32         

141hipertens
os 

estratificados 
40

Sim 75% SIM

Está sendo 
realizado, 

porém 
ainda não 
foi atingido 
100%, pois 

tivemos 
pacientes 

faltosos nas 
consultas

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter Enfermeiro e 

Agentes de Saúde

Todos os Diabéticos com até uma consulta 
na unidade para manutenção de medicação 
e solicitação de exames.

1 consulta por 
paciente até 

dezembro

Realizado, em 
busca os 
Faltantes

em 
andamento SIM 90% Realizado SIM

Está sendo 
agendado, 
porém tem 

faltosos

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Melhorar índice Enfermeiro e 

Médico

Demais 
membros da 

Unidade



CRIANÇAS DE 45 A 60 ANOS

METAS

RESULTADO

ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 
Joaquim Recife Panorama Yolanda

Realizar buscativa de HAS e DM faltosos 
nas consultas programadas

Sempre que houver 
faltas

Realizado, em 
busca os 
Faltantes

em 
andamento OK

Sim, 
dificuldade 

com 
particulare

s

Realizado SIM OK
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Agentes de Saúde Recepção e 
enfermeiro

Visitar casos de internamento por causa 
sensíveis da atenção básica, captar dados e 
realizar estudo de caso.

1 estudo por reunião 
de planejamento.

Não esta 
vindo relatório

em 
andamento OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao

Agentes de Saúde 
e Enfermeiro

Demais 
membros da 

Unidade
Aumentar a proximidade com o 
matriciamento do CAPS e/ou PTS,com 
estudo do caso nas reuniões de 
planejamento da unidade.

Mínimo 03 casos por 
encontro Mensal Realizado parcialmente OK Sim Realizado

PTS SIM, 
CAPS 
NÃO

Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Implantar o protocolo 
e revisar a meta ESF CAPS e NASF

Qualificação para Agentes de Saúde 
voltada a parte odontológica 1 vez ao ano Não 

Realizado
não 

realizado OK não 
realizado Realizado não 

realizado
Não 

realizado não realizado Em 2018 realizar 
atualização Odontologia 

Estimular as mulheres a realizar o 
autoexame da mama em casa Contínuo Realizado ok OK Sim Realizado

SIM, 
DURANT

E 
PREVENT

IVO

Realiado
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Agentes de Saúde Enfermeiro

Se gestante,Orientar a importância de no 
mínimo 7 consultas no pré-natal e duas 
saúde bucal,ainda quanto a consultar na 
referência (quando tiver risco).dando ênfase 
no programa mamãe e Bebê Feliz.

Em toda Gestação 
desta fase. Realizado ok OK Sim Realizado SIM OK

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter

Enfermeiro, 
Médico, Dentista e 
Agentes de Saúde

NASF

Colher preventivo em contra turno para 
mulheres que não podem nos horários 
agendados.

1 vez por mês Realizado ok OK

Sim, com 
intensifica
ção em 
Março e 
Outubro

Realizado

SIM. 
HORARIO 
DIFEREN

CIADO

OKrealizado yolanda                                                                     
realizado são joao Manter Enfermeiro

Técnica de 
enfermagem, 
Agentes de 

Saúde e 
recepção

Realizar a média diária de 12 atendimentos 
odontológicos agendados e emergências de 
acordo com a demanda da UBS.

Diário Realizado ok OK
50%, 

dentista 
20 horas

Realizado SIM

6 
atendiment

os 
agendados

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia
Atenção Básica

Esclarecer para o paciente o plano de 
tratamento proposto e a importância de sua 
continuidade até a conclusão do mesmo, 
sendo realizado o agendamento de acordo 
com a classificação de risco estabelecida 
em acordo com a Linha Guia de Saúde 
Bucal.

Diário Realizado ok OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia
Atenção Básica

Realização de encaminhamento para o 
CEO de acordo com a necessidade de cada 
paciente, mediante conclusão do tratamento 
na atenção básica.

Diário Realizado ok OK Sim Realizado SIM OK

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter
Odontologia

Atenção Básica
CEO



CRIANÇAS DE 45 A 60 ANOS

METAS

RESULTADO

ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 
Joaquim Recife Panorama Yolanda

Atuar junto aos grupos de Tabagismo e 
Etilismo das /UBS orientando os 
participantes sobre a relação desses 
hábitos nocivos com o CA de boca.

1 vez ao ano Realizado não 
realizado

OK GRUPO 
HIPERDIA Sim N/A SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia
Atenção Básica

Realização anual de campanha de 
prevenção de câncer bucal de acordo com o 
calendário recomendado pela SESA

1 vez ao ano Realizado ok OK Sim Realizado SIM Realizadorealizado yolanda                                                                     
realizado são joao Manter Odontologia

Atenção Básica

Realização de planejamento dos pacientes 
que necessitam de próteses levando em 
consideração a necessidade e o interesse 
do mesmo em sua utilização, bem como 
realizar o acompanhamento dos pacientes 
que receberam próteses totais e parciais.

Continuo Realizado ok OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia
Atenção Básica

Colher preventivo no período noturno, para 
mulheres que não podem no horário 
agendado nem no contraturno.

1 vez por semestre Realizado 03 
momentos ok Foi 

Realizado

Sim, com 
intensifica
ção em 
Março e 
Outubro

Realizado SIM Realizado 
em Outubro

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao Manter Enfermeiro

Técnica de 
enfermagem, 
Agentes de 

Saúde e 
recepção

Fortalecer vínculo do preventivo obrigatório 
com o cadastro social (Bolsa família).

Em todas as 
mulheres da faixa 

vinculadas a 
programas

Não realizado, 
Continua 

pesando e 
bloqueando 

os 
sempreventiv
o sem cortas 

do Social

ok ok Sim Realizado SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Organizar com Social ESF e CRAS

Fortalecer vínculos de mulheres 
sintomáticas no Climatério no Grupo de 
“Mulher para mulher”

Sempre que 
houverem queixas 

de sintomas
não realizado não 

realizado OK Sim Realizado SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Fortalecer grupo, 
fortalecer convites e 

buscativas.

ESF e 
Fisioterapeuta NASF

Dia da beleza outubro 2017 N/A ok OK N/A N/A N/A N/A realizado yolanda Manter ESF (Yolanda e 
Esperança)

Realizar emcaninhamentos para Òrtese, 
Prótese e processos pára fabricação de 
Òculos

Diário

Realizado em 
100% dos 

encaminhado
s

Realizado 
em 100% 

dos 
encaminhad

os

Realizado 
em 100% 

dos 
encaminhado

s

Realizado 
em 100% 

dos 
encaminh

ados

Realizado 
em 100% 

dos 
encaminhad

os

Realizado 
em 100% 

dos 
encaminh

ados

Realizado 
em 100% 

dos 
encaminha

dos

Realizado em 100% 
dos encaminhados Manter Assistente Social ESF e 

Ciscomcam

orientaçao para populacao em geral de 
doenças cronicas  musculo esqueleticas 3x na semana Realziado Realziado Realziado Realziado Realziado Realziado Realziado Realziado Yolanda Manter Fisioterapeuta e 

Agentes de Saúde

ESFS / 
NASF/CISCO

NCAM 
ESPECIALIDA

DES

Grupo de Planejamento familiar Mensal meta cumprida Manter
Assistente Social, 

Enfermeira e 
Psicóloga

NASF e ESFs

Grupo de Preparacão para Vasectomia Bimestral meta cumprida Manter
Assistente Social, 

Enfermeiro e 
Psicóloga

NASF e ESFs



CRIANÇAS DE 45 A 60 ANOS

METAS

RESULTADO

ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 
Joaquim Recife Panorama Yolanda

Acompanhamento do Bolsa Família Semestral meta cumprida Manter
Assistente Social, 

Enfermeiro e 
Agentes de Saúde

NASF, Social, 
Educação e 

ESF

Realizar Visita Domiciliar Sempre que 
Necessario meta cumprida Manter

Equipe 
Multiprofissional 

NASF

NASF, Social, 
Educação e 

ESF

Encaminhar solicitação de Bolsa de 
Colostomia para pacientes Mensal meta cumprida Manter Assistente Social

Secretaria de 
Saúde e 

Ciscomcam
Grupo de amamentação para gestantes do 
terceiro trimestre Mensal meta cumprida Manter Psicóloga e 

Enfermeira ESF/NASF

Realizar grupo de gestantes do primeiro 
trimestre Mensal Meta cumprida (realizados 11 encontros no ano) Manter

Psicóloga, 
Nutricionista e 
Farmacêutica

ESF/NASF

Avaliação e orientação á domicilio para 
paciente acamados com disfagia( 
dificuldade para deglutir) e alterações 
miofuncionais (lingua\lábios\bochechas)

Sempre que 
Necessario Meta cumprida (Atendimentos Realizados quando Solicitado) Manter Fonoaudiologia NASF

Grupos de saúde vocal para professores Mensal Realizado Manter Fonoaudiologia NASF
Grupo de orientação para cuidadores sobre 
disfagia(dificuldade para deglutir os 
alimentos)

semestral Realizado Manter Fonoaudiologia NASF

ATENDIMENTO EM GRUPO – Atendimento 
em grupo, cujos indivíduos apresentam uma 
queixa em comum, visando experimentar 
algo novo com os componentes, por meio 
de troca de experiências entre os membros 
e intervenção do terapeuta, com o objetivo 
de encontrar possibilidades diferentes, 
construindo novas alternativas, modos de 
subjetivação e existência.

Quinzenal Realizado Manter Psicólogas NASF

Grupo para pacientes poliqueixosos Quinzenal Realizado Manter
Psicóloga, 

Fisioterapeuta e 
Farmacêutica

NASF

Realizar grupos do Programa Antitabagismo 4 grupos/ano Meta cumprida Manter
Equipe 

multidisciplinar do 
NASF

NASF

Grupo de orientação nutricional e 
psicólógico (emagrecer em grupo) Mensal meta cumprida (realizado 11 encontros no ano) Manter Nutricionista 

Psicóloga NASF

Grupo de orientação nutricional e 
psicólógico para preparação da cirurgia 
bariátrica

Mensal meta cumprida (realizado 12 encontros no ano) Manter Nutricionista 
Psicóloga NASF

Atendimento nutricional no pós batriátrica Sempre que 
Necessário meta cumprida Manter Nutricionista NASF

Avaliação nutricional para dispensação de 
suplementos e dieta artificial

Sempre que 
Necessário meta cumprida (avaliado 10 pcts e realizado 29 atendimentos) Manter Nutricionista NASF



CRIANÇAS DE 45 A 60 ANOS

METAS

RESULTADO

ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 
Joaquim Recife Panorama Yolanda

Acompanhamento individual das gestantes 
baixo e/ou alto peso Conforme Demanda nenhum encaminhamento Manter Nutricionista NASF

Acompanhamento multiprofissional da 
equipe através de atendimentos individuais 
e grupais, consultas psiquiátricas, visitas 
domiciliares e busca ativa, visando à 
manutenção dos pacientes do CAPS

Diário meta cumprida Manter CAPS I

Acompanhamento intensivo para pacientes 
e familiares em situações de crise 
cadastrados no CAPS

Diário meta cumprida

Fortalecer a questão 
do transporte dos 
pacientes em crise 

junto ao estado, para 
otimizar o trabalho do 
SAMU nestes casos, 

aguardar rede de 
saúde mental se 

estabilizar para estas 
situações.

CAPS I

Secretaria de 
Sáude, 

Secretaria de 
Assistência 

Social, Polícia 
Militar, 

Conselho 
Tutelar, 

Hospital Santa 
Casa e SAMU.

Reuniões para discussão e execução de 
ações em saúde mental. Semestral Realizado no Comitê de Saúde Mental Manter CAPS I Comitê de 

Saúde Mental

Encaminhar para outros setores conforme 
necessidade observada e/ou apresentada. Diário Realizado Manter CAPS I

CAPS I 
Secretaria de 

Saúde, 
Secretaria de 
Assistência 

Social, 
Secretaria de 

Educação, 
Conselho 
Tutelar E 

Poder 
Judiciário.

Promover e estimular ações esportivas 
visando o fortalecimento de vínculos dos 
pacientes cadastrados no CAPS

Mensal meta cumprida Manter CAPS I

Estagiários, 
Secretarias 
Muncipais e 

Grupos

Estimular o aprendizado de artes musicais 
para os pacientes cadastrados no CAPS Semanal meta cumprida Manter CAPS I

Voluntário – 
Manoel 

Ferreira da 
Silva, CRAS e 

Centro 
Cultural.

Projeto de aproximação e divulgação do 
CAPS a comunidade (Feira da Saúde, Visita 
Programada e Será que posso te ajudar?)

Anual meta cumprida Manter CAPS I

Secretaria de 
Educação/Club

es de 
Serviço/CRAS/
CREAS/ACEU/

etc.



CRIANÇAS DE 45 A 60 ANOS

METAS

RESULTADO

ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 
Joaquim Recife Panorama Yolanda

Iniciação de projeto e construção da sede 
do CAPS I de Ubiratã Anual meta cumprida

CAPS mudou-se para 
outro local que 
atende suas 
necessidades

Secretaria de 
Saúde/Secretaria 

Administração

Atividade extra muro através de passeios, 
viagens e cursos para pacientes 
cadastrados no CAPS

Semestral meta cumprida Manter CAPS I

SENAR, 
Missão 

Pelicanos e 
Secretaria de 

Saúde.
Confecção do mapa inteligente para 
visualização da prevalência de transtornos 
mentais e problemas decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas.

Anual Não Realizada Terminará em 2018 CAPS I e UBS

Secretaria de 
Saúde e 

Secretaria de 
Obras

Acompanhamento multiprofissional para 
pacientes com ganho de peso para 
pacientes cadastrados no CAPS

Semestral meta cumprida

Encaminhar e 
acompanhar 

pacientes aos grupos 
disponíveis na 

secretaria

CAPS I e NASF Secretaria de 
Esporte

Aproximação com as ESFs através de 
discussão, busca ativa e estudo de caso. Semestral meta parcialmente cumprida Manter CAPS I Secretaria de 

Saúde
Confraternização de datas comemorativas: 
Dia da Mulher/ Páscoa/Festa Junina/Dia 
Mundial de Saúde Mental/ Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial/ Natal, englobando 
pacientes e familiares do CAPS 

Anual meta cumprida Manter CAPS I Secretaria de 
Saúde

Projeto de Ensino de Plantações de 
Hortaliças em beneficio dos pacientes do 
CAPS

Diário meta cumprida

Espaço físico não 
comportou e 

pacientes não 
aderiram. Nova 

tentativa em 2018 
devido mudança

CAPS I

Associação de 
Bairros/Secret
aria de Meio 
Ambiente/Coo
perativas de 
Agronegócios

Capacitação sobre medicalização em saúde 
mental e outros assuntos para equipe 
médica dos PSFs e Hospital Santa Casa.

Anual meta cumprida
Realizado através de 
orientações pontuais 

as situações

CAPS I - 
Psiquiatra

ESFs e 
Hospital Santa 

Casa
Aproximação com a equipe de saúde bucal 
para realização de ações de prevenção e 
promoção de saúde odontológica para 
pacientes cadastrados no CAPS

Anual Não Realizada Realização neste ano CAPS I e CEO Secretaria de 
Saúde

Capacitação e Treinamento para equipe – 
CAPS I à distância ou presencial. Anual meta cumprida Manter CAPS I

SENAD/ UFSC 
e 11ª Regional 

de Campo 
Mourão.

Elaboração e revisão de planejamento 
anual individual dos membros da equipe. Anual meta cumprida CAPS I

Iniciação de projeto e construção da sede 
do CAPS I de Ubiratã. Anual meta cumprida

CAPS mudou-se para 
outro local que 
atende suas 
necessidades

Secretaria de 
Saúde/Secr 

Administração



CRIANÇAS DE 45 A 60 ANOS

METAS

RESULTADO

ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São 
Joaquim Recife Panorama Yolanda

Realizar grupo de orientação sexual para 
pacientes cadastrados no CAPS Semestral meta cumprida Manter CAPS I, UBS e 

ESF
Secretaria de 

Saúde
Aderir e promover as campanhas de saúde 
da mulher e do homem. Anual meta cumprida Manter CAPS I, UBS e 

ESF
Secretaria de 

Saúde
Realizar orientações de saúde na sala de 
espera para pacientes cadastrados no 
CAPS

Semanal meta cumprida Manter CAPS I Secretaria de 
Saúde

Acompanhar e orientar sobre esquema 
vacinal para pacientes cadastrados no 
CAPS

Diário meta cumprida Continuar CAPS I
Secretaria de 
Saúde, UBS e 

NASF



DE 20 A 44 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda

Palestra para incentivar o autoexame da 
mama completo,com demonstração da 
técnica de palpação e durante os 
preventivos.

Outubro

Não realizado, 
porém meta 

duplicou 
comparada ao 

ano anterior

OK OK Sim Realizado

SIM - 
MOMENTO 

COLETA 
PREVENTIVO, 

OUTUBRO 
ROSA E 

PALESTRAS

Realizado
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Realizado em 2018 ESF e CAPS NASF

Estimular as mulheres a realizar o 
autoexame da mama em casa Contínuo Orientado OK OK Sim Realizado

SIM - 
MOMENTO 

COLETA 
PREVENTIVO, 

OUTUBRO 
ROSA E 

PALESTRAS

Contínuo nas 
coletas de 

preventivo e 
palestras em 
Outubro Rosa

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Agentes de Saúde

Demais 
profissionais 

da ESF

Se gestante,Orientar a importância de no 
mínimo 7 consultas no pré-natal e duas 
saúde bucal,ainda quanto a consultar na 
referência (quando tiver risco).dando ênfase 
no programa mamãe e Bebê Feliz

Em toda Gestação 
desta faze. Orientado OK OK Sim Realizado SIM - DURANTE 

PRÉ NATAL Realizado
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Levantamento de 
Indice de Alta no 
PTS, Motivo de 

Saída, motivos de 
alta. Criação de 

documentos no Drive 
de todos os graves.

ESF CAPS E NASF

Reforçar as orientações de grupos quea 
Rede oferece. (CRAS, CREAS, NASF e 
CAPS)

Contínuo parcial parcial parcial parcial parcial parcial parcial parcial ESF e CAPS NASF

Realizar visita puerperal até o 5º dia,afim de 
agendar retorno até 42º dia de puerpério e 
orientar as novas gestantes, com enfoque 
em primigestas.

Contínuo

Realizado, 
quando não por 
visita, pacietne 
agendada na 

uniade

OK
95% OK 5% NO 

SEXTO E 
SETIMO DIA

Sim Realizado
SIM, 

ENFERMEIRO, 
ODONTO E ACS

Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Odontologia da 
Unidade CEO

Estratificar o risco dos Hipertensos e 
diabéticos da Área. E Mapear a localização 
dos mesmos.

100% dos 
acometidos

Diabéticos 85% 
Hipertensos 25% em andamento

NA TABELA 
TENHO 139 DIA: 

DESSES 94 
ESTRATIFICAD
OS  HAS: 483  

NA TABELA 137 
ESTRATIFICAD
OS E COM AS 
CONSULTAS 

DE 
ENFERMAGEM 

EM DIA 
FALTANDO 

PACIENTE NA 
TABELA AINDA. 
LOCALIZAÇÃO 
DO MAPA NAO 

ESTA 
ATUALIZADO 

REFAZER 
MAPA. 04 

diabeticos e 
estratificados 01        

49hipertensos 
estratificados 07 

14,28 de 
hipertensos e 
25% diabeticos

Hipertensos 70% 
Diabeticos 90%

60% Hiperstenso 
50% diabeticos

40% de 
hipertensos e 

diabeticos

70% de 
hipertensos e 

diabeticos

realizado 90% 
diabeticos e 

hipertensos yolanda
Manter

Agentes de 
Saúde, 

Enfermeiro, 
Odontologia

Escolas e 
CMEIS



DE 20 A 44 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda

Todos os Diabéticos e Hipertensos com até 
uma consulta na unidade para manutenção 
de medicação e solicitação de exames.

1 consulta por 
paciente até 

dezembro

Diabéticos 85% 
Hipertensos 20% em andamento OK Hipertensos 70% 

Diabeticos 90% 70% SIM

Está sendo 
agendado, 
porém tem 

faltosos

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter Agentes de Saúde Enfermeiro e 

CAPS

Realizar buscativa de HAS e DM faltosos 
nas consultas programadas

Sempre que houver 
faltas Realizando Em Andamento OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter Odontologia (ESB’

s)
Secr. 

Educação

Visitar casos de internamento por causa 
sensíveis da atenção básica, captar dados e 
realizar estudo de caso.

1 estudo por reunião 
de planejamento.

Não realizado, 
Pedi os e-mails 
nunca recebi, 
pedi em Maio, 

Outubro,  
Novembro e 
Dezembro.

em andamento OK Sim Realizado SIM, VISITA 
ACS Ok

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter ESF NASF

Aumentar a proximidade com o 
matriciamento com o CAPS,com estudo do 
caso nas reuniões de planejamento 
semanais da unidade.

2 casos por semana
Não realizado 
com todos so 

casos propostos
não realizado OK 1 vez/mês

Realizado 
mensal reuniao 

equipe

NÃO É 
SEMANAL Ok

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter ESF e Conselho 

Tutelar
CAPS, CREAS 

E CRAS

Realizar planejamento familiar (vasectomia, 
laqueadura, DIU, Metodos orais e injetaveis) 
incentivando a gestação planejada.

Contínuo Realizado ok OK Sim Realizado SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Melhorar o acesso 
em 2018 ESF Toda a rede

Qualificação para Agentes de Saúde 
voltada a parte odontológica 1 vez ao ano Não Realizado não realizado OK Não Realizado Realizado Não Realizado Não realizado Não Realizado Manter Odontologia

Atenção Básica
Secr. 

Educação
Colher preventivo nas mulheres da faixa 
conforme o preconizado pelo ministério da 
saúde

0,90 da faixa 1,22 da faixa
ok/porém ainda 

temos que 
melhorar meta

0,98 da faixa 0,46 da faixa Realizado SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Odontologia
Atenção Básica

Colher preventivo em contra turno para 
mulheres que não podem nos horários 
agendados

1 vez por mês Realizado ok OK
Sim, com 

intensificação em 
Março e Outubro

Realizado SIM, HORARIO 
DIFERENCIADO Okrealizado yolanda                                                                     

realizado são joao Manter Odontologia
Atenção Básica

Colher preventivo no período noturno, para 
mulheres que não podem no horário 
agendado nem no contraturno.

1 vez por semestre Realizado 03 
momentos ok OK

Sim, com 
intensificação em 
Março e Outubro

Realizado SIM Ok, em Outubrorealizado yolanda                                                                     
realizado são joao Manter Enfermeiro e 

Médico
Agentes de 

Saúde e NASF

Fortalecer vínculo do preventivo obrigatório 
com o cadastro social (Bolsa família).

Em todas as 
mulheres da faixa 

vinculadas a 
programas

Realizado ok OK Sim Realizado SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Agentes de Saúde Enfermeiro

Dia da beleza outubro 2017 N/A ok OK N/A N/A N/A N/A realizado yolanda Manter
Enfermeiro, 

Médico, Dentista e 
Agentes de Saúde

NASF

Realizar a média diária de 12 atendimentos 
odontológicos agendados e emergências de 
acordo com a demanda da UBS.

Diário Realizado ok OK 50%, dentista 20 
horas Realizado SIM

6 atendimentos, 
dentista na 

unidade faz 20h

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Agentes de Saúde
Demais 

membros da 
ESF

Esclarecer para o paciente o plano de 
tratamento proposto e a importância de sua 
continuidade até a conclusão do mesmo, 
sendo realizado o agendamento de acordo 
com a classificação de risco estabelecida 
em acordo com a Linha Guia de Saúde 
Bucal.

Diário Realizado ok OK Sim Realizado SIM OK

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Enfermeiro e 
Agentes de Saúde Dentista

Realização de encaminhamento para o 
CEO de acordo com a necessidade de cada 
paciente, mediante conclusão do tratamento 
na atenção básica.

Diário Realizado ok OK Sim Realizado SIM OK

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Enfermeiro e 
Agentes de Saúde



DE 20 A 44 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
AÇÕES Boa Vista Central Esperança Josefina São Joaquim Recife Panorama Yolanda

Realização de visita domiciliar à puérpera, 
juntamente com os Agentes de Saúde para 
orientação e encaminhamento do Recém-
nascido à Clínica Infantil para 
acompanhamento odontológico.

Todas as puérperas 
que fazem 

acompanhamento 
no NASF e UBS

Realizado 
Parcialemnte, 
mais de 60% 

dessa faia 
atendido na 
unidade em 

consulta 
conjunta

em andamento OK Sim Realizado SIM

Ok - porém 
agendado 
odonto na 

unidade por 
dentista ser 
somente 20h 

semanais

faz separadamente por 
indisponibilidade de 

juntar os dois, o 
encaminhamento é 

realizado pela 
enfermeira e ACS para 

odonto na própria 
unidade                 

RURAL TEM 
POSSIBILIDADE DE 
REFERENCIA FIXA 
DE ODONTOLOGIA 

DE 0 A 2 ANOS??

Manter Agentes de Saúde Recepção e 
enfermeiro

Realização anual de campanha de 
prevenção de câncer bucal de acordo com o 
calendário recomendado pela SESA

1 vez ao ano Realizado 100% ok OK Sim Realizado SIM
Realizado 
palestra na 

recepção

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Agentes de Saúde 
e Enfermeiro

Demais 
membros da 

Unidade

Realização de planejamento dos pacientes 
que necessitam de próteses levando em 
consideração a necessidade e o interesse 
do mesmo em sua utilização, bem como 
realizar o acompanhamento dos pacientes 
que receberam próteses totais e parciais.

permanente Realizado ok OK Sim Realizado SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Implantado o 
Protocolo e revisto a 

Meta
ESF CAPS

Realizar emcaminhamentos para Òrtese, 
Prótese e processos pára fabricação de 
Òculos

Diário
100% dos 

encaminhados 
atendidos

100% dos 
encaminhados 

atendidos

100% dos 
encaminhados 

atendidos

100% dos 
encaminhados 

atendidos

100% dos 
encaminhados 

atendidos

100% dos 
encaminhados 

atendidos

100% dos 
encaminhados 

atendidos

100% dos 
encaminhados 

atendidos
Manter ESF NASF

Realização de Grupo de Ostomizados, para 
orientações e acompanhamento Bimestral meta cumprida Em 2018 realizar 

atualização
Realizar Acompanhamento 
Farmacoterapêutico para pacientes 
hipertensos e diabéticos, que não 
conseguem o controle da sua patologia 
encaminhados pelas ESFs.

Sempre que 
encaminhados meta cumprida Manter ESF

Coord. 
Municipal 
SISCAN

Orientação Farmacêutica e apoio as ESFs 
quando houver necessidade.

Sempre que 
necessario meta cumprida Manter Enfermeiro

Técnica de 
enfermagem, 
Agentes de 

Saúde e 
recepção

grupo de pilates para gestantes do 
2ºtrimestre semanal meta cumprida Manter Enfermeiro

Técnica de 
enfermagem, 
Agentes de 

Saúde e 
recepção

Realizar acompanhamento 
farmacoterapêutico para gestantes com 
infecção urinária, hipertensão e diabétes 
visando prevenção de complicações ou 
interrupção da gestação.

Sempre que 
necessario meta cumprida Organizar com Social ESF e CRAS

Realização de Palestras para Gestantes do 
2º Trimestre com orientações sociais, 
fisioterapeuticas e com a enfermagem do 
Hospital Santa Casa

Mensal meta cumprida Manter ESF (Yolanda e 
Esperança)

Grupo de Planejamento Familiar/ 
Laqueadura Mensal meta cumprida Manter Odontologia

Atenção Básica

Grupo de Preparacão para Vasectomia Bimestral meta cumprida Manter Odontologia
Atenção Básica



DE 20 A 44 ANOS
METAS

RESULTADO
ENCAM. 2018 ÁREA 

RESPONSÁVEL PARCEIROS
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Acompanhamento do Bolsa Família Semestral meta cumprida Manter
Odontologia

Atenção Básica
CEO

Realizar grupo de gestantes do primeiro 
trimestre, com orientações sobre os 
aspectos psicológicos da gestação

Mensal Meta cumprida (realizados 11 encontros no ano) Manter
Odontologia

Atenção Básica
Clínica Infantil

NASF

Realizar Visita Domiciliar Sempre que 
Necessário Realizado Manter Odontologia

Atenção Básica
ESF

NASF
ATENDIMENTO EM GRUPO – Atendimento 
em grupo, cujos indivíduos apresentam uma 
queixa em comum, visando experimentar 
algo novo com os componentes, por meio 
de troca de experiências entre os membros 
e intervenção do terapeuta, com o objetivo 
de encontrar possibilidades diferentes, 
construindo novas alternativas, modos de 
subjetivação e existência.

Quinzenal Realizado Manter Odontologia
Atenção Básica

Grupo de Amamentação Gestantes do 3º 
Trimestre Mensal meta cumprida Manter Odontologia

Atenção Básica
Encaminhar solicitação de Bolsa de 
Colostomia para pacientes Mensal meta cumprida Manter Assistente Social ESF e 

Ciscomcam
Orientação para gestante sobre quando 
utilizar bicos artificiais(mamadeira e 
chupeta) e o momento de retirar.

Mensal meta cumprida Manter Assistente Social 
e Psicóloga NASF e ESFs

Orientação para gestantes sobre a 
importância do aleitamento materno para o 
desenvolvimento da musculatura facial e o 
desenvolvimento da linguagem oral

Mensal meta cumprida Manter Farmacêutica 
NASF NASF e ESFs

Avaliação e orientação á domicilio para 
paciente acamados com disfagia( 
dificuldade para deglutir) e alterações 
miofuncionais (lingua\lábios\bochechas)

sempre que 
solicitado meta cumprida Manter Farmacêutica ESF / NASF

Grupos de atendimento para pacientes com 
interposição lingual com uso de aparelho 
ortodontico.

semanal meta cumprida Manter Fisioterapeuta ESF/NASF

Avaliação e orientação nas areas da 
Fonoaudiologia
(voz\linguagem\disfagia\audição\gagueira\s
equelas neurologicas)

sempre que 
solicitado meta cumprida Manter Farmacêutica 

NASF ESFs / NASF

Grupos de orientação e atendimento para 
gagueira 

sempre que 
solicitado meta cumprida Manter

Assistente Social, 
Fisioterapeuta e 

Enfermeira

NASF,  ESFs e 
Hospital Santa 

Casa

Grupos de saúde vocal para professores mensal meta cumprida Manter
Assistente Social, 

Enfermeira e 
Psicóloga

NASF e ESFs

Grupo para pacientes poliqueixosos Quinzenal Realizado Manter
Assistente Social, 

Enfermeiro e 
Psicóloga

NASF e ESFs

Realizar grupos do Programa Antitabagismo 4 grupos/ano Meta cumprida Manter
Assistente Social, 

Enfermeiro e 
Agentes de Saúde

NASF, Social, 
Educação e 

ESF

Incentivar e divulgar coleta de teste rápido 
de sífilis nas gestantes atendidas pelo SUS Semestralmente

92% com 03 
exames de sifilis, 

8% com 02 
exames

ok ok ok Realizado SIM ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter
Psicóloga, 

Nutricionista e 
Farmacêutica

ESF/NASF

Grupo de orientação nutricional e 
psicológico (emagrecer em grupo) mensal meta cumprida (realizados 11 encontros no ano) Manter

Equipe 
Multiprofissional 

Nasf

NASF, Social, 
Educação e 

ESF
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Grupo de orientação nutricional e 
psicológico para preparação da cirurgia 
bariátrica

mensal meta cumprida (realizado 12 encontros no ano) Manter Psicólogas ESF/NASF

Atendimento nutricional no pós batriátrica sempre que 
necessário meta cumprida (atendido 8 pcts) Manter Psicóloga/Ass. 

Social/Enfermeira ESF/NASF

Avaliação nutricional para dispensação de 
suplementos e dieta artificial

sempre que 
necessário meta cumprida (avaliado 13 pcts e realizado 29 atendimentos) Manter Assistente Social

Secretaria de 
Saúde e 

Ciscomcam
Acompanhamento individual das gestantes 
baixo e/ou alto peso conforme demanda meta cumprida (avaliado 41 gestantes e realizado 63 atendimentos) Manter Fonoaudiologia NASF

Acompanhamento multiprofissional da 
equipe através de atendimentos individuais 
e grupais, consultas psiquiátricas, visitas 
domiciliares e busca ativa, visando à 
manutenção dos pacientes cadastrados no 
CAPS

Diário meta cumprida Manter Fonoaudiologia NASF

Acompanhamento intensivo para pacientes 
do CAPS e familiares em situações de crise Diário meta cumprida Manter Fonoaudiologia NASF

Reuniões para discussão e execução de 
ações em saúde mental. Semestral meta cumprida Manter Fonoaudiologia NASF

Capacitação sobre direitos e deveres dos 
familiares e pacientes do CAPS Anual meta cumprida Manter Fonoaudiologia NASF

Encaminhar para outros setores conforme 
necessidade observada e/ou apresentada. Diário meta cumprida

Fazer capacitação de 
gagaueira com os 

Profissionais
Fonoaudiologia NASF

Promover e estimular ações esportivas 
visando o fortalecimento de vínculos dos 
pacientes cadastrados no CAPS

Mensal meta cumprida Manter Fonoaudiologia NASF

Estimular o aprendizado de artes musicais 
para os pacientes cadastrados no CAPS Semanal meta cumprida Fortalecer os 

encaminhamentos

Psicóloga, 
Fisioterapeuta e 

Farmacêutica
NASF

Projeto de aproximação e divulgação do 
CAPS a comunidade (Feira da Saúde, Visita 
Programada e Será que posso te ajudar?)

Anual meta cumprida Manter
Equipe 

multidisciplinar do 
NASF

NASF

Iniciação de projeto e construção da sede 
do CAPS I de Ubiratã Anual meta cumprida Manter ESF / Magaly NASF

Atividade extra muro através de passeios, 
viagens e cursos para pacientes 
cadastrados no CAPS

Semestral meta cumprida Manter Nutricionista 
Psicóloga NASF

Confecção do mapa inteligente para 
visualização da prevalência de transtornos 
mentais e problemas decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas.

Anual META PARCIALMENTE CUMPRIDA (confecção do protocolo) Manter Nutricionista 
Psicóloga NASF

Acompanhamento multiprofissional para 
pacientes do CAPS com ganho de peso Semestral meta cumprida Manter Nutricionista NASF

Aproximação com as ESFs através de 
discussão, busca ativa e estudo de caso. Semestral meta cumprida Manter Nutricionista NASF

Projeto de Ensino de Plantações de 
Hortaliças em beneficio dos pacientes do 
CAPS

Diário Realizada Manter Nutricionista NASF
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Capacitação sobre medicalização em saúde 
mental e outros assuntos para equipe 
médica dos PSFs e Hospital Santa Casa.

Anual meta cumprida

Fortalecer a questão 
do transporte dos 
pacientes em crise 

junto ao estado, para 
otimizar o trabalho do 
SAMU nestes casos, 

aguardar rede de 
saúde mental se 

estabilizar para estas 
situações.

CAPS I

Aproximação com a equipe de saúde bucal 
para realização de ações de prevenção e 
promoção de saúde odontológica para 
pacientes cadastrados no CAPS

Anual Meta Não Cumprida Manter CAPS I

Secretaria de 
Sáude, 

Secretaria de 
Assistência 

Social, Polícia 
Militar, 

Conselho 
Tutelar, 

Hospital Santa 
Casa e SAMU.

Confraternização de datas comemorativas: 
Dia da Mulher/ Páscoa/Festa Junina/Dia 
Mundial de Saúde Mental/ Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial/ Natal, englobando 
pacientes e familiares do CAPS

Anual meta cumprida Manter CAPS I Comitê de 
Saúde Mental

Capacitação e Treinamento para equipe – 
CAPS I à distância ou presencial. Anual meta cumprida

Implantação do 
protocolo de 

responsabilização 
familiar.

CAPS I Poder 
Judiciário

Elaboração e revisão de planejamento 
anual individual dos membros da equipe. Anual meta cumprida Manter CAPS I

CAPS I 
Secretaria de 

Saúde, 
Secretaria de 
Assistência 

Social, 
Secretaria de 

Educação, 
Conselho 
Tutelar E 

Poder 
Judiciário.

Realizar grupo de planejamento familiar e 
orientação sexual para pacientes do CAPS Semestral meta cumprida Manter CAPS I

Estagiários, 
Secretarias 
Muncipais e 

Grupos

Aderir e promover as campanhas de saúde 
da mulher e do homem Anual meta cumprida Manter CAPS I

Voluntário – 
Manoel 

Ferreira da 
Silva, CRAS e 

Centro 
Cultural.

Realizar orientações de saúde na sala de 
espera no CAPS Semanal meta cumprida Manter CAPS I

Secretaria de 
Educação/Club

es de 
Serviço/CRAS/
CREAS/ACEU/

etc.
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Acompanhar e orientar sobre esquema 
vacinal para pacientes cadastrados no 
CAPS

Diário meta cumprida

CAPS mudou-se para 
outro local que 
atende suas 
necessidades

Secretaria de 
Saúde/Secretaria 

Administração
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Palestra para incentivar o auto exame da 
mama completo,com demonstração da 
técnica de palpação na educação 
continuada

Outubro Não 
Realizado ok OK Sim

Sim

SIM - OUTUBRO 
ROSA E 

DURANTE 
COLETA 

PREVENTIVO

Realizado 
em Outubro

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter Enfermeiro e 

Medico
Agentes de 

Saúde e NASF

Estimular as mulheres a realizar o 
autoexame da mama em casa Contínuo Sim ok OK Sim

Sim

SIM, OUTUBRO 
ROSA E 
COLETA 

PREVENTIVO

Realizado 
em todas as 

coleta de 
preventivo

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter Agentes de Saúde Enfermeiro

Reforçar as orientações de grupos quea 
Redeoferece. (CRAS, CREAS, NASF e 
CAPS)

Contínuo OK em 
andamento OK Sim

Sim, porem 
precisamos 

de um 
cronograma 
com todos os 
grupos e qual 
publico alvo 

SIM OK
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Agentes de Saúde
Demais 

membros da 
ESF

Estratificar o risco dos Hipertensos e 
diabéticos da Área. E Mapear a localização 
dos mesmos

100% dos 
acometidos OK em 

andamento

 88 diabeticos 
e 

estratificados 
59        

293hipertenso
s 

estratificados 
73

Sim, 
importante 
se tivesse 
uma lista 

com todos 
os grupos e 

suas 
finalidade 
para ACS Sim

SIM

Está sendo 
realizado, 

porém ainda 
não foi 
atingido 

100%, pois 
tivemos 

pacientes 
faltosos nas 

consultas

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter Enfermeiro e 

Agentes de Saúde

Manter a estratificação do idoso, segundo 
linha guia (VES-13) 100% OK em 

andamento
Não 

Atualizado Sim
Sim

SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Enfermeiro e 
Agentes de Saúde

Realizar buscativa de HAS e DM faltosos 
nas consultas programadas

Sempre que houver 
faltas OK Em 

andamento OK Sim
Sim

SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Agentes de Saúde Recepção e 
enfermeiro

Acompanhamento e orientação para o 
cuidador de acamados sobre risco 
ergonômico

Sempre que 
necessário

Parciealme
nte SIM OK 90% Parciealment

e Parciealmente Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Fisioterapeuta ESF

Visitar casos de internamento por causa 
sensíveis da atenção básica, captar dados e 
realizar estudo de caso.

1 estudo por reunião 
de planejamento.

Realizado 
Parcialemte
, 18% de 
Visitas 
integrais

Em 
andamento OK

Sim, 
dificuldade 

com 
particulares Sim

SIM Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter Enfermeiro e 
Agentes de Saúde

Demais 
membros da 

Unidade

Identificar se idosos estão recebendo 
cuidados adequados pelos familiares e 
cuidadores, intensificando através de visita 
domiciliar, encaminhar ao Serviço Social.

Sempre que 
necessário. OK OK OK Sim Sim SIM OK

realizado yolanda                            
realizado rural                                         

realizado são joao
Manter ESF NASF

Aumentar a proximidade com o 
matriciamento do CAPS e/ou PTS,com 
estudo do caso nas reuniões de 
planejamento da unidade.

Mínimo 03 casos por 
encontro Mensal

Realizado 
Parcialment

e
ok OK OK Sim PTS SIM, CAPS 

NÃO Ok
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter ESF CAPS e NASF

Qualificação para os Agentes de Saúde 
voltada a parte odontológica 1 vez ao ano não 

realizado
não 

realizado OK não 
realizado

Reuniões de 
equipe 25/01; 
07/06; 23/10; 

não realizado não 
realizado não realizado Manter Odontologia Enfermeiro e 

NASF



Realizar a média diária de 12 atendimentos 
odontológicos agendados. E emergências 
de acordo com a demanda da UBS.

diariamente OK Realizado OK

Reuniões 
de equipe 

25/01; 
07/06; 
23/10; 50%, dentista 

20 horas

SIM

6 
atendimento

s por 
dentista 
atender 
somente 

20h

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia

Esclarecer para o paciente o plano de 
tratamento proposto e a importância de sua 
continuidade até a conclusão do mesmo, 
sendo realizado o agendamento de acordo 
com a classificação de risco estabelecida 
em acordo com a Linha Guia de Saúde 
Bucal.

diariamente OK ok OK Sim

Sim

SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia

Realização de encaminhamento para o 
CEO de acordo com a necessidade de cada 
paciente, mediante conclusão do tratamento 
na atenção básica.

sempre que 
necessario OK ok OK Sim

Sim

SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia

Realização anual de campanha de 
prevenção de câncer bucal de acordo com o 
calendário recomendado pela SESA

1 vez ao ano

Realziado, 
intenssificad

o em 
Outubro

ok OK

Sim, com 
intensificaç

ão em 
Março e 
Outubro Sim

SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia

Realização de planejamento dos pacientes 
que necessitam de próteses levando em 
consideração a necessidade e o interesse 
do mesmo em sua utilização, bem como 
realizar o acompanhamento dos pacientes 
que receberam próteses totais e parciais.

Contínuo OK OK OK
50%, 

dentista 20 
horas

Sim

SIM Ok

realizado yolanda                                                                     
realizado são joao                          

rural são atendidas 
nas unidades mais 

proximas

Manter Odontologia

Desenvolver plano de cuidado para 
(disfagia, AVC, traumatismo craniano), 
função auditiva periférica e central. 

Continuo Realizado Manter Fonoaudióloga NASF

Trabalhar o empoderamento do idoso. 1 encontro trimestral OK OK OK Sim OK OK OK realizado yolanda Manter CRAS e ESF NASF e CCI
Grupo de familiares de Idosos 
Dependentes, a fim de trazer o familiar para 
assumir sua parte no cuidado do idoso 
(Grupo de Cuidadores)

Semestral Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Manter CRAS, NASF e 
ESF

Grupo funcional para prevenção de doença 
degenerativa e cognitiva de idosos Quinzenal Realizado Fortalecer convites Fisioterapeuta Sec. Mun. 

Saúde
Capacitar as Agentes de Saúde para melhor 
atender os pacientes na casa, (prevenção 
de quedas, auto-cuidado, entre outros).

Anual Realizado Realizado OK Sim Sim SIM OK
realizado yolanda                            

realizado rural                                         
realizado são joao

Manter ESF NASF

Dia da beleza Em outubro de 2017 N/A ok OK Sim N/A N/A N/A realizado yolanda Manter ESF (Yolanda e 
Esperança)

Realizar emcaninhamentos para Òrtese, 
Prótese e processos pára fabricação de 
Òculos

Diário meta 
cumprida

meta 
cumprida

meta 
cumprida

meta 
cumprida

meta 
cumprida meta cumprida meta 

cumprida meta cumprida Manter Assistente Social ESF e 
Ciscomcam

Realizar Acompanhamento 
Farmacoterapêutico para pacientes 
hipertensos e diabéticos, que não 
conseguem o controle da sua patologia 
encaminhados pelas ESFs.

Sempre que 
encaminhados Realizado Manter Farmacêutica 

NASF NASF e ESFs



Realizar acompanhamento e avaliação 
social dos pacientes usuarios de Oxigênio

Sempre que 
necessario meta cumprida Manter Assistente Social

Nasf, 
secretaria da 
Saúdel/Estadu
al/Federal

Realização de Palestras para Gestantes do 
2º Trimestre com orientações sociais, 
fisioterapeuticas e com a enfermagem do 
Hospital Santa Casa

Mensal meta cumprida
Assistente Social, 
Fisioterapeuta e 

Enfermeira

NASF,  ESFs e 
Hospital Santa 

Casa

Palestra na educação continuada conforme 
solicitação das Unidades básicas de saúde

1 vez por ano em 
cada unidade meta cumprida Manter Assistente Social

 Agentes de 
Saúde e 

Enfermeiro

Acompanhamento do Bolsa Família Semestral meta cumprida Manter
Assistente Social, 

Enfermeiro e 
Agentes de Saúde

NASF, Social, 
Educação e 

ESF

Realizar Visita Domiciliar Sempre que 
Necessario meta cumprida Manter

Equipe 
Multiprofissional 

NASF

NASF, Social, 
Educação e 

ESF

Realizar acompanhamento de pacientes 
Ostomizados

Sempre que 
Necessario meta cumprida Manter

Assistente Social, 
Enfermeiro e 

Agentes de Saúde

Assistente 
Social, 

Enfermeiro e 
Agentes de 

Saúde

Encaminhar solicitação de Bolsa de 
Colostomia para pacientes Mensal meta cumprida Manter Assitente Social

Secretaria de 
Saúde e 

Ciscomcam
Avaliação e orientação á domicilio para 
paciente acamados com disfagia( 
dificuldade para deglutir) e alterações 
miofuncionais (lingua\lábios\bochechas)

Sempre que 
Necessario meta cumprida Manter Fonoaudióloga NASF

Grupos de saúde vocal para professores Mensal meta cumprida Manter Fonoaudióloga NASF
Avaliação e atendimento para paciente com 
sequelas neurologicas(AVC\AVE\paralisia 
facial e outros)

sempreque 
necessario meta cumprida Manter Fonoaudióloga NASF

Grupos de atendimento de afasia( 
dificuldade na fala causado por sequela 
neurologica)

Mensal meta cumprida Manter Fonoaudióloga Nasf

Grupo de orientação para cuidadores sobre 
disfagia(dificuldade para deglutir os 
alimentos)

Semestral meta cumprida Manter Fonoaudióloga NASF

Grupo para pacientes poliqueixosos Quinzenal meta cumprida Manter
Psicóloga, 

Fisioterapeuta e 
Farmacêutica

NASF

Realizar grupos do Programa Antitabagismo 4 grupos/ano meta cumprida Manter
Equipe 

Multidisciplinar do 
NASF

NASF

Grupo de orientação nutricional e 
psicólógico (emagrecer em grupo) mensal meta cumprida (realizado 11 encontros no ano) Manter Nutricionista 

Psicóloga NASF

Avaliação nutricional para dispensação de 
suplementos e dieta artificial

sempre que 
necessário meta cumprida (avaliado 34 pcts e realizado 134 atendimentos) Manter Nutricionista NASF

Acompanhamento multiprofissional da 
equipe através de atendimentos individuais 
e grupais, consultas psiquiátricas, visitas 
domiciliares e busca ativa, visando à 
manutenção dos pacientes do CAPS

Diário meta cumprida Manter CAPS I



Acompanhamento intensivo para pacientes 
do CAPS e familiares em situações de crise Diário meta cumprida

Fortalecer a questão 
do transporte dos 
pacientes em crise 

junto ao estado, para 
otimizar o trabalho do 
SAMU nestes casos, 

aguardar rede de 
saúde mental se 

estabilizar para estas 
situações.

CAPS I

Secretaria de 
Sáude, 

Secretaria de 
Assistência 

Social, Polícia 
Militar, 

Conselho 
Tutelar, 

Hospital Santa 
Casa e SAMU.

Reuniões para discussão e execução de 
ações em saúde mental. Semestral meta cumprida Manter CAPS I Comitê de 

Saúde Mental

Capacitação sobre direitos e deveres dos 
familiares e pacientes do CAPS Anual meta cumprida (realizado pela assistente Social)

Implantação do 
protocolo de 

responsabilização 
familiar.

CAPS I Poder 
Judiciário

Encaminhar para outros setores conforme 
necessidade observada e/ou apresentada. Diário meta cumprida Manter CAPS I

CAPS I 
Secretaria de 

Saúde, 
Secretaria de 
Assistência 

Social, 
Secretaria de 

Educação, 
Conselho 
Tutelar E 

Poder 
Judiciário.

Promover e estimular ações esportivas 
visando o fortalecimento de vínculos para 
pacientes cadastrados no CAPS

Mensal meta cumprida Manter CAPS I

Estagiários, 
Secretarias 
Muncipais e 

Grupos

Estimular o aprendizado de artes musicais 
para os pacientes cadastrados no CAPS Semanal meta cumprida Manter CAPS I

Voluntário – 
Manoel 

Ferreira da 
Silva, CRAS e 

Centro 
Cultural.

Projeto de aproximação e divulgação do 
CAPS a comunidade (Feira da Saúde, Visita 
Programada e Será que posso te ajudar?)

Anual meta cumprida Manter CAPS I

Secretaria de 
Educação/Club

es de 
Serviço/CRAS/
CREAS/ACEU/

etc.

Atividade extra muro através de passeios, 
viagens e cursos para pacientes 
cadastrados no CAPS

Semestral meta cumprida Manter CAPS I

SENAR, 
Missão 

Pelicanos e 
Secretaria de 

Saúde.
Confecção do mapa inteligente para 
visualização da prevalência de transtornos 
mentais e problemas decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas.

Anual Não Realizada, FAlta elencar com as Equipes os Problemas Terminará em 2018 CAPS I e UBS

Secretaria de 
Saúde e 

Secretaria de 
Obras



Acompanhamento multiprofissional para 
pacientes do CAPS com alterações de peso Semestral meta cumprida

Encaminhar e 
acompanhar 

pacientes aos grupos 
disponíveis na 

secretaria

CAPS I e NASF Secretaria de 
Esporte

Aproximação com as ESFs através de 
discussão, busca ativa e estudo de caso. Semestral meta parcialmente cumprida Manter CAPS I Secretaria de 

Saúde
Confraternização de datas comemorativas: 
Dia da Mulher/ Páscoa/Festa Junina/Dia 
Mundial de Saúde Mental/ Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial/ Natal, englobando 
pacientes e familiares do CAPS

Anual meta cumprida Manter CAPS I Secretaria de 
Saúde

Projeto de Ensino de Plantações de 
Hortaliças em beneficio dos pacientes do 
CAPS

Diário meta cumprida

Espaço físico não 
comportou e 

pacientes não 
aderiram. Nova 

tentativa em 2018 
devido mudança

CAPS I

Associação de 
Bairros/Secret
aria de Meio 
Ambiente/Coo
perativas de 
Agronegócios

Capacitação sobre medicalização em saúde 
mental e outros assuntos para equipe 
médica dos PSFs e Hospital Santa Casa.

Anual meta cumprida
Realizado através de 
orientações pontuais 

as situações

CAPS I - 
Psiquiatra

ESFs e 
Hospital Santa 

Casa
Aproximação com a equipe de saúde bucal 
para realização de ações de prevenção e 
promoção de saúde odontológica para 
pacientes cadastrados no CAPS

Anual Não Realizada CAPS I e CEO Secretaria de 
Saúde

Capacitação e Treinamento para equipe – 
CAPS I à distância ou presencial. Anual meta cumprida Manter CAPS I

SENAD/ UFSC 
e 11ª Regional 

de Campo 
Mourão.

Elaboração e revisão de planejamento 
anual individual dos membros da equipe. Anual meta cumprida Manter CAPS I

Iniciação de projeto e construção da sede 
do CAPS I de Ubiratã. Anual meta cumprida

CAPS mudou-se para 
outro local que 
atende suas 
necessidades

Secretaria de 
Saúde/Secr 

Administração

Realizar grupo de orientação sexual para 
pacientes cadastrados no CAPS Semestral meta cumprida Manter CAPS I, UBS e 

ESF
Secretaria de 

Saúde
Aderir e promover as campanhas de saúde 
da mulher e do homem. Anual meta cumprida Manter CAPS I, UBS e 

ESF
Secretaria de 

Saúde
Realizar orientações de saúde na sala de 
espera para pacientes cadastrados no 
CAPS

Semanal meta cumprida Manter CAPS I Secretaria de 
Saúde

Acompanhar e orientar sobre esquema 
vacinal dos pacientes cadastrados no CAPS Diário meta cumprida Continuar CAPS I

Secretaria de 
Saúde, UBS e 

NASF

Realizar orientação para os pacientes do 
CAPS sobre os direitos dos idosos Diário meta cumprida Manter CAPS I

Secretaria de 
Saúde e 

Secretaria da 
Assistência 

Social
Encaminhar os cuidadores de idosos dos 
pacientes do CAPS para grupo de 
orientação.

Diário Realziado CAPS I Secretaria de 
Saúde e NASF



Realizar campanhas sobre violação de 
direitos dos idosos para pacientes 
cadastrados no CAPS

Anual meta cumprida Manter CAPS I
Secretaria de 

Saúde e 
CREAS

ATENDIMENTO EM GRUPO – Atendimento 
em grupo, cujos indivíduos apresentam uma 
queixa em comum, visando experimentar 
algo novo com os componentes, por meio 
de troca de experiências entre os membros 
e intervenção do terapeuta, com o objetivo 
de encontrar possibilidades diferentes, 
construindo novas alternativas, modos de 
subjetivação e existência.

Quinzenal meta cumprida Manter Psicólogas ESF/NASF

Capacitação e Treinamento para equipe – 
CAPS I à distância ou presencial. Anual meta cumprida Manter CAPS I

SENAD/ UFSC 
e 11ª Regional 

de Campo 
Mourão.

Elaboração e revisão de planejamento 
anual individual dos membros da equipe. Anual meta cumprida CAPS I

Iniciação de projeto e construção da sede 
do CAPS I de Ubiratã. Anual meta cumprida

CAPS mudou-se para 
outro local que 
atende suas 
necessidades

Secretaria de 
Saúde/Secr 

Administração

Realizar grupo de orientação sexual para 
pacientes cadastrados no CAPS Semestral meta cumprida Manter CAPS I, UBS e 

ESF
Secretaria de 

Saúde
Aderir e promover as campanhas de saúde 
da mulher e do homem. Anual meta cumprida Manter CAPS I, UBS e 

ESF
Secretaria de 

Saúde
Realizar orientações de saúde na sala de 
espera para pacientes cadastrados no 
CAPS

Semanal meta cumprida Manter CAPS I Secretaria de 
Saúde

Acompanhar e orientar sobre esquema 
vacinal para pacientes cadastrados no 
CAPS

Diário meta cumprida Continuar CAPS I
Secretaria de 
Saúde, UBS e 

NASF



VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivos 
Reduzir a letalidade dos casos graves de dengue.
Identificar e acompanhar casos novos de hanseníase a cada ano e atingir 100% de cura em 2014
Identificar e acompanhar casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera diagnosticados a cada ano.
Fortalecer a vigilância epidemiológica das hepatites virais para ampliar a detecção de casos de hepatite B e a qualidade do encerramento dos casos por meio dos 
exames sorológicos específicos (critério laboratorial).
Reduzir a transmissão vertical do HIV.
Reduzir os níveis de sedentarismo na população.
Reduzir a prevalência de tabagismo
Sistematizar ações educativas, criando um contexto que previna e controle o tabagismo.
Melhoria da qualidade de vida da população
Manter em até 1 o índice de infestação do Aedes aegypti
Investigar mortalidade infantil, idade fértil, materna, outras causas
Aumentar a identificação e a notificação de agravos à saúde do trabalhador em todas as unidades de notificação (Portaria GM/MS 777/04)
Implantar o programa da saúde do trabalhador na Prefeitura
Intensificar a parceria da vigilância com a atenção básica
Profissional ou equipe de VISA investida na função por ato legal
Instrumento legal de criação da VISA, com definição de atribuições e competências
Inclusão na estrutura organizacional da Secretaria de Saúde
Estrutura física, materiais e equipamentos,
Estrutura administrativa e operacional
Fortalecimento das ações em conjunto com a Vigilância Ambiental
Inspeção sanitária de produtos, serviços e ambientes de interesse sanitário
Coleta de amostras para análise
Atendimento a denúncias e reclamações
Análise sanitária de projetos arquitetônicos

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. 2018 ÁREA RESPONSÁVEL PARCEIROS
Realizar reunião com os vereadores. Para apresentar as 
ações realizadas pela vigilância em saúde. 1x / ano Realizado Manter Equipe de vigilância em 

saúde
Secretária da 

saúde



Inspeção de Rotina com olhar na saúde do trabalhador  sempre que 
necessario Realizado Manter Vigilancia Saniataria Regional de 

Saúde

Aquisição de 03 geladeiras para vacinas. 2018 e 2019 Parcial Comprada 2 
geladeiras Manter Séc. saúde Secretária da 

saúde

Integração da Vigilância em Saúde (ACS/ACE), 
compatibilização dos territórios. Novembro Realizado

Aplicar em 2018 o 
restante do 
processo de 

unificação
Enfermeiros Secretaria da 

saúde

Aquisição de gerador de energia para rede de frio de 
vacinas e armazenamento de sangue e plasma. 2018 Não Realizado Em andamento Séc. saúde Secretária da 

saúde
Construção Civil -Realizar inpeções nas contruções 
conforme demanda (após a capacitação oferecida pela 
regional de sáude); Distribuição de planfetos para os 
trabalhadores da construção civil; Desenvolver parceria 
com o CREA para sensibilização dos empregadores na 
atividade de contrução civil; Sensibilização dos 
trabalhadores do ramo da construção civil.

sempre que 
necessario Realizado

Solicitar 
capacitação 

regional
Vigilancia em Saúde e 

PSF

CREA, Regional 
de saúde, 

Prefeitura/Obras 
Administrativo

Trabalhador Rural - Palestra que abordem prevenção 
cuidados e promoção relacionados aos cuidados com: 
agrotoxicos, Animais peçonhentos, Uso de EPIs e EPC, 
Descarte de Embalagens, Armazenamento de Produtos 
Tóxicos; Realizar inspeção quando necessario.

Sempre que 
necessario

Realizado 
Agrotoxico e 

Animais 
Peconhentos, 

Manter Vigilancia em Saúde e 
PSF

CREA, Regional 
de saúde, 

Prefetura/Obras 
Administrativo

Frigirifico/Abatedouro - Realizar inspeção conforme 
demanda (A inspeção deverá ser realizada com suporte 
da equipe de saúde do trabalhados regional e estadual 
por considerar o aatedouro do municipio de grande 
porte).

Conforme a 
demanda Realizado Aguarda Apoio da 

REgional
Vigilancia em Saúde e 

PSF

CREA, Regional 
de saúde, 

Prefetura/Obras 
Administrativo

Pontos de Revendas de Combustiveis - Realizar 
inspeção conforme demanda com enfoque na saúde do 
trabalhador; Sensibilizar os trabalhadores quanto ao uso 
de EPI o EPC.

Conforme a 
demanda Realizado Manter Vigilancia em Saúde e 

PSF Administrativo

Marmoria/Pedreira - Realizar inspeção 
conormedemanda; Sensisibilizar os trabalhadores dos 
EPIs e cobrar o uso de EPC

sempre que 
necessario Realizado Manter Vigilancia em Saúde e 

PSF Administrativo

Desenvolver no minimo 01 palestra e/ou ações 
contemplando a tividades do VIGIASUS nas cinco ações 
prioritarias. 

Anualmente Realizado Manter PSF Vigilancia



Orientar a população carceraria quanto ao cuidado com 
a higiene pessoal e do ambiente;

Quando 
necessário Realizado Manter ESF São Joaquim NASF e VISA

Intensificar as ações de vacinação visando as metas, 
inclusive com relação às campanhas. Imediato Realizado Manter Flávia e Marcos PSF séc. saúde

Aquisição de um computador para vigilância 
epidemiológica. 2017 Realizado Manter Séc. saúde

Aquisição de um Notebook para vigilância em saúde. 2017  Não Realizado
Em processo de 

estudo com o 
setor de licitação

Sec. de Saúde

Providenciar uma sala para coleta de material cerebral 
de animais. E os equipamentos e roupas específicas de 
coleta.

2018 Não Realizado Manter Séc. saúde

Implantação do PABX na secretaria de saúde. 2018 Não Realizado Manter Séc. saúde
Troca de veículo de uso exclusivo para vigilância em 
saúde 2019 Realizado Manter Vigilância em saúde Séc. saúde

Aquisição de turbidímetro para análise de água 2018 Não Realizado, 
Faltou Recurso Manter Vigilância em saúde Séc. saúde

Aquisição de reagente para análise de cloro 2018 Realizado Manter Vigilância em saúde Séc. saúde

Aquisição do colorímetro 2018 Não Realizado, 
Faltou Recurso Manter Vigilância em saúde Séc. saúde

Reunião com as equipes para orientar quanto às 
atribuições das ESFs relacionadas à saúde do 
trabalhador.

2x por ano. Realizado Melhorar em 2018 Vigilância em saúde Séc. saúde

Realizar monitoramento das salas de vacinas das 
unidades. 4x por ano. Realizado Manter Vigilância em saúde Séc. de saúde

Elaborar postagens objetivas e curtas para redes sociais 
quando houver necessidade (campanhas,surtos...) Contínuo Realizado Manter Vigilância Séc. de saúde

Treinamento da equipe de Vigilância quanto ao uso do 
GPS integrado no tablet já adquirido. Até Outubro. Não Realizado Enfº Neto Ciconello Séc. de saúde

Aquisição de uma trena a laser 2017 Não Realizado Vigilância em Saúde Sec. da saúde

Aquisição de termômetro a laser 2019 Prazo, Não 
Alcançado Manter Vigilância em saúde Secr. da saúde

Aquisição de caixas térmicas de isopor 2020 Prazo, Não 
Alcançado Manter Vigilância em Saúde Secr. da saúde



Realizar capacitação para implantação do protocolo de 
violência. Com todos os profissionais da Rede. 1x no ano. Realizado Manter Vigilância em Saúde Secr. da saúde

Realizar capacitação para sífilis, 1x no ano. Realizado Manter Vigilância em Saúde Secr. da saúde e 
Regional

Distribuição de preservativos a população carcerária; Mensal Realizado Manter ESF São Joaquim N/A
Elaborar panfletos para os profissionais dos salões de 
beleza, quanto ao uso dos EPIs – secador, prancha, 
óculos, máscaras, luvas, etc

Anualmente
Não Realizado, 
Iniciou mas não 

concluiu
Rever a meta Vigilância Sanitária ESF

Padronização de protocolo para esterilização de 
materiais de salão de beleza. Anualmente

Não realizado, 
Começou fazer o 

Protocolo mas não 
foi Concluido

Realizar Vigilância Sanitária ESF

Viabilizar capacitação do sistema IDS para ser 
implantado a aba da vigilância epidemiológica, nas 
unidades e a vigilância epidemiológica poder acessar.

outubro 2017 Realizado Concluir em 2018 Enfº Neto Ciconello Secr. Da Saúde

Investigar óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 
anos)

Sempre que 
necessário Realizado Manter Vigilância 

Epidemiológica ESF

Intensificar a busca ativa de TB(campanha em Julho) 
esolicitação de exames de baciloscopia.

Mínimo 3 
culturas de 
escarro por 

mês por posto.
realizado parcial Manter ESF Vigilância

Mês de intensificação de campanha de prevenção da 
Hanseníase.

1 vez no ano 
(Janeiro) Realizado Manter Agentes de Saúde Demais membros 

da ESF
Participar das Reuniões com a Rede de atenção 
(CREAS, CRAS, CAPS, NASF, AB e Sec. de Educação) 
atuando como apoio matricial.

Contínuo Realizado Manter Membros da Equipe de 
Vigilância.

Demais 
integrantes da 

rede de atenção.
Coleta de amostra semanal para análise física, química 
e microbiológica  da Agua

52 semanas 
por ano. Realizado Manter Vigilância em Saúde Regional de 

saúde
Atendimento a 100% das denúncias/reclamações. 100% Realizado Manter Vigilância em Saúde
Realizar todas as ações contempladas no elenco II do 
programa Vigiasus Contínuo Realizado Manter Membros da Vigilância

Classificar estabelecimento do território, conforme o 
risco sanitário.

100% dos 
estabeleciment

os até 
dezembro 2018

Realizado 
Parcialmente Manter Vigilancia Sanitaria ESF, NASF e 

CAPS



Realizar inspeções no serviços próprios (unidades de 
saúde) de modo que os trabalhadores entendam a 
finalidade das inspeções.

100% dos 
estabeleciment

os até 
dezembro 2017

Realizado Manter Vigilancia Sanitaria

Manter plano de contingência para enfrentamento da 
tríplice epidemia .

1x por ano 
(atualização) Realizado Manter Vig Epidemiológica e 

Sanitária
Promover a comunicação entre o setores, envolvendo 
toda a estrutura administrativa municipal, por meio da 
publicação de um decreto, e formalização de Termo de 
Ajuste de Conduta (se necessário).

2017 (Decreto)
Se necessário 

(TAC)
Realizado Manter Laudelina Gestão Municipal

Apoiar as ações de saneamento básico, coleta seletiva 
(e outras ações relacionadas a sec. de meio ambiente e 
demais secretarias)

Contínuo Realizado Manter Vig. Sanitária Demais 
Secretarias

Encaminhar oficialmente ao MS e SESA os problemas 
relacionados ao SPNI e outros sistemas da Vigilância 
em saúde.

Sempre que 
necessário Realizado Manter Vig. Sanitária e 

Epidemiológica

Emitir Relatórios por áreas de abrangência de cobertura 
de meta vacinal. Mensalmente Não Realizado Manter Vig. Sanitária ESFs e Agentes 

de Saúde

Criar uma estratégia de apoio na redução de acidentes 
do trabalho em parceria com a regional de saúde. Contínuo Realizado

Aguardando 
Regional, Fazer 

entre nós
Vig. Sanitária e 
Epidemiológica ESFs, NASF

Estimular aproximação com Instituições de Ensino 
Superior, promovendo a integração ensino e serviço. Contínuo Em 

Desenvolvimento Manter Toda a Rede

Cumprir a lei municipal de manutenção dos terrenos 
baldios 2017 Realizado Manter Serviços Urbanos

Dar atenção para limpeza do salão comunitario do 
Panorama e dependencias da unidade de Saúde do 
Jardim Panorama

2017 Realizado Repensar a meta ESF Panorama

Orientação quanto a importancia do uso da agua tratada 
na comunidade São João. Permanente Realizado Repensar a meta Vigilância Sanitaria 

Estruturação de campanha municipal para cobertura dos 
reservatorios de agua. 2019 Prazo ainda Não 

alcançado Repensar a meta serviços Urbanos



SAÚDE BUCAL
Diretrizes
Estabelecer a Atenção Básica como ordenadora do serviço tendo uma visão voltada para o trabalho em equipe, fortalecendo o vínculo entre Atenção Básica (AB) 
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) e Clínica Infantil (CI).
Otimizar o atendimento odontológico prestado à comunidade pelas Equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica, Centro de Especialidades Odontológicas, 
Laboratório Regional de Prótese Dentária e Clínica Infantil, mantendo a média de atendimentos, minimizando tempo e custo e proporcionando um alto grau de 
satisfação tanto para o usuário quanto para o profissional do Sistema Municipal de Saúde, tendo como indicadores as porcentagens de tratamentos iniciados e 
tratamentos concluídos mensalmente.
Prevenir, Combater e monitorar a cárie dentária tendo como indicadores os índices de CPOD e CEO.
Prevenir, Combater e monitorar o Câncer Bucal.
Melhorar o sistema de comunicação, tendo em vista a necessidade constante de troca de informações entre as Equipes de trabalho.

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Realização de seminário para apresentação de 
casos de sucesso quando a Equipe atuou em 
conjunto e casos de difícil solução e desgaste 
profissional em ações isoladas.

01 seminário por 
semestre

Realizado CEO e 
LRPD Manter Odontologia: AB, 

CEO, LRPD.
Secretaria de 

Saúde.

Agendamento do paciente mediante a classificação 
de risco de acordo com a Linha Guia de Saúde 
Bucal. 

100% dos 
pacientes 
atendidos

OK Manter Odontologia: AB, 
CEO, LRPD.

Secretaria de 
Saúde.

Trabalhar por quadrante. Facilitar o acesso ao 
tratamento odontológico oferecendo agendamento 
diário em dois períodos nas Unidades Básicas de 
Saúde e Clínica Infantil. 

100% dos 
pacientes 
atendidos

OK Manter Odontologia: AB, 
CEO, LRPD.

Secretaria de 
Saúde.

Ofertar tratamento especializado no CEO mediante 
conclusão do tratamento na Atenção Básica e 
encaminhamento da mesma. 

100% dos 
pacientes 
atendidos

OK Manter Odontologia: AB, 
CEO, LRPD.

Secretaria de 
Saúde.

Diminuir o número de pacientes faltosos de forma 
que após a segunda falta sem justificativa o prazo 
mínimo para agendamento de consulta eletiva será 
de 30 dias. 

100% dos 
pacientes 
atendidos

OK Manter Odontologia: AB, 
CEO, LRPD.

Secretaria de 
Saúde.



Fazer o planejamento dos pacientes que 
necessitam de Próteses levando se em 
consideração a necessidade e o interesse do 
mesmo em sua utilização.

100% dos 
pacientes 
atendidos

OK Manter Odontologia: AB, 
CEO, LRPD.

Secretaria de 
Saúde.

 Acompanhar dos pacientes que receberam 
próteses Totais e Parciais. Seguir os protocolos já 
implantados, de encaminhamentos para o CEO e 
LRPD. 

100% dos 
pacientes 
atendidos

OK Manter Odontologia: AB, 
CEO, LRPD.

Secretaria de 
Saúde.

Esclarecer para o paciente o plano de tratamento 
proposto e a importância de sua continuidade até a 
conclusão do mesmo.

100% dos 
pacientes 
atendidos

OK Manter Odontologia: AB, 
CEO, LRPD.

Secretaria de 
Saúde.

Reforçar a parceria com a Secretaria de Educação 
nas ações preventivas de combate a cárie dentária 
mediante encontro de secretárias para 
sensibilização da Secretaria de Educação quanto à 
sua fundamental importância no processo de 
Educação em Saúde e realização de ações 
preventivas como escovação supervisionada e 
bochecho com flúor dentro das Escolas.

Anualmente

PARCIAL/NÃO FOI 
REALIZADO 

ENCONTRO ENTRE 
AS SECRETÁRIAS DE 
SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Manter
Coord. Odonto e 

Secretaria de 
Educação

ESFs e Coord AB

Realização de escovação supervisionada nas 
creches elencadas pela coordenação de saúde 
bucal pela Equipe da Clínica Infantil,

Mensal

OK  Realizado pelas 
ESB´s e TSB 

contratada para 
programa escovação 
supervisionada e flúor

01 vez por mês equipe 
de saúde Bucal, 

restante das semans 
professores e 

estagiarios

ESB, 
PROFESSORES Agentes de Saúde

Realização de bochechos semanais com flúor em 
escolares de 06 a 15 anos da Rede Municipal e 
Estadual de Educação, pelas Equipes de Saúde 
Bucal, Agentes Comunitários de Saúde em parceria 
com profissionais da Secretaria de Educação.

Mensal

OK Realizado pelas 
ESB´s e TSB 

contratada para 
programa escovação 
supervisionada e flúor

01 vez por mês equipe 
de saúde Bucal, 

restante das semans 
professores e 

estagiarios

ESB, 
PROFESSORES

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO

Realizar a buscativa de Bebês para início do 
acompanhamento Odontológico na CI, através da 
visita do Agente Comunitário de Saúde e da ESB, 
no puerpério.

100% das 
Crianças

OK com a desativação 
da clínica infantil, os 

bebês de 0-1 ano foram 
acompanhados nas 
UBS`s pelas ESB´s

Agora na unidade de 
referencia Odontologia AB Agentes de Saúde



realizar exame clínico com finalidade 
epidemiológica para obtenção do índice de CPOD 
em escolares com idade de 06 anos, para 
monitoramento do controle de cárie dentária.

A cada 2 anos OK realizado conforme 
cronograma Manter Odontologia: AB, 

CEO, LRPD.

Manter a média diária de 12 atendimentos 
odontológicos agendados e atendimento das 
emergências de acordo com a demanda nas UBS. 

Diariamente OK Manter Odontologia: AB, 
CEO.

Secretaria de 
Saúde, Secretaria 

de Educação.

Manter a média diária de 15 atendimentos 
odontológicos especializados no CEO.

Diariamente
OK/ foram atendidos 

em médias 25 
pacientes/dia AMPLIAR PARA 25

Odontologia:
CEO

Secretaria de 
Saúde, Secretaria 

de Educação.
Realização de campanha de prevenção de Câncer 
Bucal de acordo com o calendário recomendado 
pela SESA.

Anualmente OK Manter Odontologia:
AB

Secretaria de 
Saúde

Realizar biópsias de casos suspeitos de CA Bucal 
no CEO. Encaminhar para CEONC os casos com 
biópsias positivas para CA de Boca para 
tratamento.

Sempre que 
necessário OK Manter Odontologia:

CEO
Secretaria de 

Saúde

Atuar junto aos grupos de Tabagismo e Etilismo 
das UBS orientando os participantes sobre a 
relação desses hábitos nocivos com CA de Boca.

Em todos os 
Grupos

OK, DE ACORDO 
COM A DEMANDA DA 

UBS
Manter Odontologia:

AB.
Secretaria de 

Saúde

Criar um Banco de dados no CEO, de pacientes 
diagnosticados e tratados anualmente com CA 
bucal.

Imediato OK Manter Odontologia: 
CEO

Utilizar o IDS para troca de informações pertinentes 
ao atendimento Odontológico entre os profissionais. Diariamente OK Manter Odontologia:

AB, CEO, LRPD.
Secretaria de 

Saúde
Utilizar Skype para troca de informações entre as 
ESB, CEO, CI, LRPD, agendamento de pacientes 
do LRPD para UBS, pedido de material, 
agendamento de reuniões entre outros. 

Diariamente OK
Manter, COM 

EXCESSÃO DA ci QUE 
FOI DESTIVADA

Odontologia:
AB, CEO, LRPD.

Secretaria de 
Saúde

Realizar treinamento para melhor conhecimento e 
aproveitamento do prontuário Eletrônico. 1 x por ano OK Manter Enf. Neto 

Ciconello e CEO
Equipes de 
Odontologia

realizar orientaçoes musculo esqueletica para ATM 
e pos traumatico

Sempre que 
houver 

encaminhament
o

NÂO REALIZADO 
PELA ODONTO POR 
FALTA DE DEMANDA

Manter fisioterapeuta 
/odontologia

odontologia/ 
saude da familia



FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
Objetivos 
Primeiro contato: implica a acessibilidade e o uso de serviços para cada nova necessidade para os quais se procura atenção à saúde;
Longitudinalidade: constitui a existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua de 
confiança e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias;
Integralidade: é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos da promoção, da prevenção, 
da manutenção, da cura, do cuidado, da reabilitação e dos cuidados paliativos; a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o 
reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas e sociais causadoras das doenças;
Coordenação: conota a capacidade de garantir a continuidade da atenção, através da equipe de saúde, com o reconhecimento das necessidades em saúde que requerem 
seguimento constante; e se articula com a função de centro de comunicação da RAS. Expressa o exercício, pela AB, de centro de comunicação da RAS, o que significa ter 
condições de ordenar os fluxos e contra fluxos das pessoas, dos produtos e das informações entre os diferentes componentes da rede;
Focalização na pessoa e na família: impõe considerar a pessoa e a família como o sujeitos da atenção, o que exige uma interação da equipe de saúde com esta unidade 
social e o conhecimento integral de suas necessidades de saúde e das formas singulares de abordagem familiar. As equipes devem também realizar interação com os 
ambientes de trabalho das pessoas;
Orientação comunitária: é o reconhecimento das necessidades das famílias em função do contexto físico, econômico e social em que vivem o que exige uma análise 
situacional das necessidades de saúde das famílias numa perspectiva populacional e a sua integração em programas intra e/ou intersetoriais de enfrentamento dos 
determinantes sociais da saúde proximais e intermediários
Competência cultural: convoca uma relação horizontal entre a equipe de saúde e a população que respeite as singularidades culturais e as preferências das pessoas e 
das famílias.
Responsabilização: implica o conhecimento e o relacionamento íntimo, nos microterritórios sanitários, da população adstrita, o exercício da gestão de base populacional e 
a responsabilização econômica e sanitária em relação a esta população.
A AB será desenvolvida com base nas seguintes diretrizes: 
    Acolhimento: ato de receber e escutar as pessoas que procuram as unidades básicas de saúde, como mecanismo de ampliação e facilitação do acesso, devendo ocorrer 
sempre, em qualquer contato do cidadão com a unidade de saúde, independentemente do motivo da busca pelo serviço;
    Classificação de Risco: processo de priorização dos atendimentos de eventos agudos (condições agudas e agudização de condições crônicas) por meio da avaliação da 
gravidade de uma situação apresentada, utilizando critérios clínicos e de vulnerabilidade;
    Estratificação de riscos: processo pelo qual se utiliza critérios clínicos, sociais, econômicos, familiares e outros, para identificar os subgrupos de acordo com a 
complexidade da condição de saúde, com o objetivo de diferenciar o manejo clínico e os fluxos de atenção na rede de Atenção à Saúde;
    Resolutividade: inerente ao nível de cuidados primários significa que a AB deve ser resolutiva, capacitada cognitiva e tecnologicamente para atender a maioria das 
necessidades de saúde de sua população;
    Territorialização: metodologia utilizada para definir a abrangência de atuação dos serviços para adequar o modelo assistencial ao perfil populacional, com base no 
reconhecimento do território, considerando as relações entre ambiente, condições de vida, situação de saúde e acesso às ações e serviços de saúde;
    Adscrição da Clientela: cada equipe deve promover o cadastramento e o acompanhamento da população sob sua responsabilidade, por meio de ações na unidade 
básica de saúde, na comunidade ou em visitas domiciliares, utilizando as informações para o planejamento de seu trabalho e para o desencadeamento de ações de outros 
níveis da gestão;    



     Garantia de Acesso: a organização do trabalho das equipes deve ser feita de modo a garantir às pessoas o atendimento de suas demandas por saúde, inclusive as 
agudas, do modo e no tempo adequados às suas necessidades, por demanda espontânea ou mediante agendamento, garantido o acolhimento em qualquer hipótese 
mesmo para a população não adscrita, que deve, no mínimo, ser ouvida, orientada e, se for o caso, direcionada à unidade responsável pelo atendimento;
    Ordenação da rede de saúde: as equipes devem conhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, cabendo-lhes ordenar a demanda em 
relação aos outros pontos de atenção à saúde, organizando os fluxos da atenção ou do cuidado e contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das 
necessidades de saúde dos pessoas;
    Intersetorialidade e Intersetorialidade: é uma forma de organização dos sistemas de serviços de saúde que consiste em articular e reordenar todos os recursos possíveis 
dos setores para a satisfação das necessidades, demandas e representações da população. A importância desta articulação intra e/ou intersetorial pela Atenção Básica, no 
diálogo sobre as necessidades de saúde, que nem sempre decorrem da falta de assistência desta área, e sim por falta de resolutividade de outras áreas, pode solucionar 
as necessidades mais rapidamente e de forma mais ágil.

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Utilizar o Skype como ferramenta essencial para 
comunicação entre as unidades (pedido de 
materiais, avisos entre outros)

Continuamente Parciarmente. Manter Secretaria de 
Saúde 

Passar na TV, programas voltados à Saúde e 
Prevenção, indicados por equipe multiprofissional.

>1 vídeo/ por 
profissional de 
nível superior/ 
por trimestre

Realizado
Em 2018, pegar os 
que estao salvos 

no computador do 
NASF

Equipe 
multiprofissional Equipe Multiprofissional

Encontro de Educação em Saúde no distrito de 
Yolanda (semana sempre Yolanda) novembro 2017 Realizado Manter ESF NASF

Busca ativa intensa de pacientes psiquiátricos e 
violência doméstica Constante Realizado Manter Agentes de Saúde

Vigilância em saúde, NASF, 
CAPS, CEO, Especialidades 

Médicas, CREAS CRAS, 
Conselho Tutelar, Educação e 

demais membros da Rede.

Unificação do território e distribuição das familias de 
acordo com a estratificação de risco. 2017 Realizado e 

Mantido Manter
Secretaria de 

saúde, Coord, AB 
e Vigilancia em 

Saúde
ESF e Regulação

Organização de trabalho dos agentes de saúde de 
acorodo com a classificação de risco 2017 Realizado e 

Mantido

Secretaria de 
saúde, Coord, AB 

e Vigilancia em 
Saúde

ESF e Regulação

Incentivar a realização de Teste Rapido na 
população geral e gestantes (HIV, Siflis e Hepatites), 
visando a prevenção destas doenças. 

Constante Realizado e 
Mantido Manter ESF Farmacia e Vigilancia



Realizar monitoramento e auditoria do processo de 
trabalho do agente de saúde, na microárea, no 
domicilio, gerando relatório descritivo da dinâmica 
de visita, e orientações realizadas. E apresentação 
dos resultados para respectivas agentes.

1 auditoria por 
agente por 
bimestre.

Realizado Manter Enf. Coord. da 
Unidade.

Educação permanente por meio de reuniões 
mensais com todas a equipe da unidade para 
melhora do processo de trabalho interno, e 
direcionamento das atividades dos outros setores, 
sendo a atenção básica a ordenadora do sistema e 
direcionadora do cuidado.

> 1 Reunião 
mensal/ Unidade

Realizado sempre 
que as equipes 

convidaram.
Manter ESF

Vigilância em saúde, NASF, 
CAPS, CEO, Especialidades 

Médicas, CREAS CRAS, 
Conselho Tutelar, Educação e 

demais membros da Rede.

Avaliação mensal do relatório das atividades 
informados no e-SUS e no IDS. 1 Vez por mês Não Realizado Manter ESF

Avaliação mensal do plano municipal de saúde. 1 Vez por mês Não Realizado Manter ESF
Reunião de PTS para formulação de plano de 
cuidados novos e avaliação/monitoramento do plano 
de cuidado realizados anteriormente.

1 Vez por mês Realizado Manter Coord. da Atenção 
Básica

Integrantes da Saúde, Social e 
Educação

Realizar teste de sensibilidades do “pé diabético”

Durante a 
consulta 

programatica da 
linha guia.

Parciarmente. Manter ESF

Capacitar profissionais para trabalharem com as 
temáticas de promoção da alimentação saudável. Anualmente Realizado

Estender para os 
demais 

profissionais
Nutricionista NASF e ESF

Aumentar a proximidade com o matriciamento do 
CAPS e/ou PTS,com estudo do caso nas reuniões 
de planejamento da unidade.

Mínimo 03 casos 
por encontro 

Mensal.
Parciarmente. Manter ESF CAPS e NASF

Estimular coleta seletiva desenvolvendo educação 
ambiental-orientação quanto à importância da coleta 
seletiva e materiais que acumulam água

Anualmente Parciarmente. Manter ESF Vigilância Sanitária

Desenvolver plano de cuidado para população 
estratificada de alto risco Continuo Realizado Fazer em 03 

Meses ESF NASF

Juntamente com os líderes da comunidade, 
estimular a população a participar dos grupos de 
prevenção que a Unidade oferece.

Contínuo Realizado Manter
Lideres 

Comunitarios e 
Conselho de 

Saúde
ESF



Programar ações para saúde do homem 
considerando os agravos de morbimortalidade e no 
local de moradia deste grupo.

Outubro 
(Reunião e 
Estudo)      
Novembro 

(intenssificação)

Parciarmente. Repensar nesta 
meta

Vig. 
Epidemiologica e 

Coord. da AB

Manter a média de primeira consulta odontológica 
em relação ao número total de paciente 
atendido/ano

30% Parciarmente. Manter Odontologia (ESB’
s) ESF’s

Realizar pequenas orientações de prevenção na 
sala de espera Contínuo Realizado Manter Membros da ESF

Realização de Grupos de Estudo com a equipe de 
trabalho para a avaliação, planejamento e discussão 
de casos clínicos.

01 seminário por 
trimestre
(04/ano)

Realizado Melhorar em 2018
Odontologia (ESB’

s, CEO, LRPD, 
Clínica Infantil).

Incentivar a adesão dos usuarios nos grupos que a 
rede oferece (CRAS, CREAS, Centro Cultural, 
NASF, CAPS)

Continuo Parciarmente. Manter ESFs Demais componentes da Rede

Manter alimentada tabelas de estratificação de 
idoso, familiar, gestante e puericultura.

Verificação 
Quinzenal. Parciarmente. + Manter Enfermeiros e 

Agentes de Saúde
Implementar BMJ como ferramenta de segunda 
opinião clínica para todos os profissionais de nível 
superior

Setembro de 
2017 Realizado Manter Neto, Marilza e 

Flávia

Monitorar, a partir do levantamento realizado pela 
regulação, um plano para redução da média de 
consulta por paciente poliqueixoso, promovendo a 
resolubilidade baseado na queixa principal desse 
grupo de pessoas.

Semestralmente Parciarmente. Manter Regulação e ESF

Vigilância em saúde, NASF, 
CAPS, CEO, Especialidades 

Médicas, CREAS CRAS, 
Conselho Tutelar, Educação e 

demais membros da Rede.
Grupo de suporte para família casos cuidados 
específicos, como Bolsa de Colostomia, 
Traqueostomia, Curativos (todos os casos).

100% Realizado Manter Administrativo

Vincular a aferição de Pressão e HGT com o 
acompanhamento nutricional, realização de 
atividade fisica e acompanhamento clinico 
terapeutico

Continuo Parciarmente. Manter ESFs

Vigilância em saúde, NASF, 
CAPS, CEO, Especialidades 

Médicas, CREAS CRAS, 
Educação e demais membros da 

Rede.
Estimular o parto normal, explicando sobre os seus 
benefícios, em todas as consultas de pré natal. Contínuo Parciarmente. Manter ESF São Joaquim N/A



Elaborar POP de Transporte Sanitário, limpeza das 
unidades, Rede de frios, Acidentes de Trabalho, 
Quedas domiciliares e na unidade, Curativo, entre 
outros.

Setembro de 
2017 Parciarmente. Manter

Viviane, Cluesa, 
Angela, Cristiane, 
Laura, Eduardo, 
Marilza e Flavia

Secretaria de Saúde

Realizar atendimentos de auriculoterapia em 
pacientes que participam dos grupos de 
atendimento do NASF:  Grupos de bariátrica, de 
tabagismo, emagrecer, Mais Saúde - Mais Vida e de 
pacientes atendidos nos grupos do CAPS. E 
também para pacientes que fazem 
acompanhamento com as psicólogas do NASF com 
diagnóstico de depressão, ansiedade e insônia. E 
para os pacientes portadores de dores cronicas 
atendidos pela fisioterapeuta.

Contínuo ( Cada 
paciente será 
acompanhado 
por 9 semanas 
ou de acordo 

com a 
necessidade de 
cada paciente)

Realizado Manter
Fisioterapeuta / 
Farmacêutica e 

Enfermeira CAPS
ESFs / NASF e CAPS

Evento de promoção à atividade fisica em espaços 
publicos (praça, lago e etc.) Bimestral Realizado Manter Educador Fisico Sec. de Esporte, Transporte e 

Educação

Educação em Saúde nas Unidades Sempre que 
necessario Realizado Manter Psicólogas NASF

Agendar exames laboratoriais diariamente (Yolanda) Diariamente Realizado Reprogramada Secretaria de 
Saúde 

Abrir unidades de saúde no horario de almoço, para 
acolhimento do paciente, agendamentos e 
procedimentos de enfermagem

Diariamente Parciarmente. Manter Secretaria de 
Saúde 

Organizar o fluxograma de coleta, transporte, 
analise e resultados de exames laboratorias 
destinados ao CISCOMCAM

Diariamente Realizado Secretaria de 
Saúde 

Integração entre vigilancia e atenção basica (ACSs 
e ACEs) Diariamente Realizado Manter Secretaria de 

Saúde 
Agilizar agendamento de mamografia bem como o 
seu resultado Diariamente Não Realizado Manter Secretaria de 

Saúde 

Ampliar o numero de nutricionista na atenção basica 2019 Não Realizado Manter Secretaria de 
Saúde 

Implantar coleta de material reciclavel no Distrito de 
Yolanda 2018 Não Realizado Manter sec. meio 

ambiente Sec. De Saúde

Implantar consultas agendadas por hora 03 
consultas a cada 30 minutos, para não haver fila de 
espera.

2017 Parciarmente. Manter Secretaria de 
Saúde 



Divulgar ações do Hospital em redes sociais, radio, 
midia impressa e material grafico. Quadrimestral Realizado Manter Secretaria de 

Saúde e Hospital 
Divulgar ações da Ouvidoria em redes sociais, radio, 
midia impressa e material grafico. Quadrimestral Realizado Manter Secretaria de 

Saúde 
Divulgar ações do NASF em redes sociais, radio, 
midia impressa e material grafico. Quadrimestral Realizado Manter NASF 

Ampliar horario de atendimento de enfermeiro e 
dentista no distrito de Yolanda. 2019 Parciarmente.

Manter, atenção 
para Josefina e 

Atendiemnto Rural
Secretaria de 

Saúde 

Executar avaliação do planejamento com a 
paricipação de lideres comunitarios. Anual Parciarmente. Manter Secretaria de 

Saúde conselho de saúde 

Fortalecer adesão de pacientes que procuram a 
unidade de saúde ao grupo Mais Saúde. 

Sempre que 
necessario Parciarmente. (-) Manter ESFs e NASF

Acolher 100% da demanda espontanea da unidade, 
realizando a classificação de risco e agendamento 
de consultas quando necessario

Diariamente Realizado Manter ESFs

Rever o horario de agendamento da odontologia. 2017 Realizado Manter Saúde Bucal e 
Atenção Básica

Melhorar atenção a pacientes com doenças 
neurodegenerativas 2017 Parciarmente. Manter Regulação e ESF

Fortaceler o trabalho intersetorial entre educação, 
social e saúde. Permanente Parciarmente. Manter Secretaria de 

Saúde 
Atualização em atendiemento a crianças e 
adolecentes aos medicos da saúde da familia 2017 Não Realizado Falta adolescentes Secretaria de 

Saúde 
Realização de visitas domiciliares de familias mais 
distantes com carro em comunidades Rurais 2018 Parciarmente. Manter Secretaria de 

Saúde 
Aumentar horarios de atendiemento do dentista na 
comunidade São João 2018 Não Realizado Manter Secretaria de 

Saúde 
Organizar fluxo de trabalho de enfermagem evitando 
demora de atendimento 2018 Parciarmente. Manter ESFs

Organizar fluxograma de atendimento nutricional e 
processo de trabalho do serviço de nutrição, 
prescrevendo receiturarios e cardapios para uso do 
paciente.

2017 Parciarmente. Manter NASF 

Organizar triagem de fisiopterpia na comunidade 
São João 2017 Não Realizado Manter NASF 

Melhorara atenção ao publico LGBT. 2017 Não Realizado Manter ESF e NASF



Contratação de acessor de impressa exclusivo para 
a saúde. 2019 Não Realizado Manter Secretaria de 

Saúde 
 



ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Diretrizes
Garantir o abastecimento regular de medicamentos essenciais aos serviços de saúde;
Garantir estrutura adequada para atendimento humanizado e armazenamento dos medicamentos;
Promover o uso racional de medicamentos junto a população e aos prescritores;
Treinar e capacitar os Recursos humanos para o cumprimentod e suas responsabilidades;
Manter o sistema de assistência farmacêutica atualizado (IDS e Estoque);
Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
Desenvolver iniciativas que possibilitem a redução dos preços de produtos;
Desenvolver terapia alternativa para o tratamento de doenças;
Participar da criação de protocolos clínicos e operacionais padrões;
Manter organizado o fluxo dos componente estratégicos e especializados da assistência farmacêutica.

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Elaborar REMUME, e após elaboração fazer 
revisões anuais. Anual Em andamento Lista 

padronizada Farmácia ESF

Instituir a Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(composta por Farmacêutico, Médico, Dentista, 
Enfermeiro), para melhorar a padronização dos 
medicamentos do município em cima das 
necessidades básicas da população.

Permanente

Comissão está montada, feita a 
portaria de nomeação dos 

participantes. Marcar as reuniões 
para o ano de 2019.

Farmácia Equipe 
Multiprofissional

Realizar a I Campanha Municipal de Descarte 
Racional de Medicamentos (mês de maio, em 
virtude do dia Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos).

Anual

Foram feitas as caixas de coleta 
com a caixa de Pérfuro Cortante 

que foram adesivadas para a 
campanha. Ao mesmo tempo 
foram realizadas paelstras na 
recepção dos PSFs Josefina e 
Recife. Consulta farmacëutica 

realizada em todas as UBSs 29 no 
total.

Farmácia Secretaria de 
Saúde

Aquisição de esquipamentos para implantação do 
consultório farmaceutico (Programa QUALIFAR) Abril de 2018 Não Contemplado Não veio 

recurso
Farmaceutica 

Magaly
Secretaria de 

Saúde



Estruturação de Horta para projeto de fitoterapia 
(Programa QUALIFAR)

Novembro de 
2018

Não realizado, projeto para fazer a 
horta com os pacientes do CAPS, 

no espaço dos fundos.

Em andamento, 
CAPS, 

Esperaça e 
NASF

Farmaceutica 
Magaly

Secretaria de 
Saúde

Fazer apresentação para Câmara de Vereadores 
para reformular projeto de lei para compra de 
medicamentos do Consórcio Paraná Saúde. 4 
Parcelas fixas para as compras de Fevereiro, Maio, 
Agosto e Novembro. Ou então 3 parcelas fixas para 
as compras de Fevereiro, Maio e Agosto, com valor 
necessário para ressuprimento da dispensação 
anual. 

Permanente Não foi realizado pois o Consórcio 
Paraná Saúde Autorizou contrato 

com aumento do recurso sem 
apresentar para a Câmara de 

Vereadores.

Farmácia Secretaria de 
Saúde

Solicitar ao Ministério que crie politica que financie 
a completanção alimentar de pacientes em terapia 
enteral, ou com deficiencia nutricional. 

2018 Reaalizado (Solicitação) Secretaria de 
Saúde

Fortalecer a Assistencia farmaceutica, 
disponibilizando lista de medicamentos da 
RENAME.

Permanente 

Houveram nese ano de 2018, 
algumas faltas de medicamentos. 
Recurso insuficiente. Para 2019 já 

conversado com a Vivi.

Secretaria de 
Saúde

Fortalecer a prescrição de medicação 
comtemplados na RENAME Permanente 

Contato com as equipes sempre 
que houve necessidade, inclusive 
com médicos prescritores de fora 

do município quando o 
medicamento prescrito não estava 
na lista da RENAME mais havia 

substitutos.

Secretaria de 
Saúde

Fortalecer a consulta famaceutica para 
levantamento de agravos e relacionados a terapia 
medicamentosa, comparando com indices 
epidemiológicos do municipio. 

Permanente Foram realizadas algumas 
consultas durante o ano.

Secretaria de 
Saúde



Ampliar o escopo de habilidades e competencias na 
assistencia farmaceutica implantando a clinica 
farmaceutica, potencializando o cuidado 
longitudinal do paciente, atravéz de indicadores que 
organize e avalie o processo de trabalho da 
assistencia prestada.

2017

Realizado com as gestantes que 
passaram por consulta 

farmacêutica, com infecção 
urinária na gestação. Se não me 

engano, apenas uma delas 
retornou para consulta novamente 
para uma segunda orietação. As 
demais foram curadas. (A minha 

ata está na farmácia).

Farmácia



PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE
Diretrizes
Prevenção o Cancêr de Colo de útero e de Mama
Promoção a saúde e profilaxia de doenças endemicas
Prevenção de ISTs
Promoção da Segurança do trabalho
Combate à Dengue e outras doenças vetorizadas pelo Aedes aegypti

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Janeiro Roxo: Mês de intensificação da prevenção e 
bucastiva de Hanseniase. Dia de intensificação 28 de 
Janeiro. 

Anualmente Realizado Manter ESF NASF

Fevereiro: Mês de atividades voltadas para o carnaval 
(Prevenção a anticoncepção indesejada, Prevenção ao 
Abuso de alcool e drogas, Prevensão a  transmição de 
ISTs)

Anualmente Realizado Manter ESF NASF

Março Lilás: Mês de Prevenção para a saúde da mulher 
(Saúde mental, Saúde sexual e Prevenção de Câncer), 
Intensificar campanaha de coleta de Preventivo.

Anualmente Realizado Manter ESF NASF

Abril Verde: Mês de prevenção aos acidentes de 
trabalho. Anualmente Realizado Intenssificar em 

2018
Secretaria de 

Saúde NASF

Dia 06 de abril - Dia Mundial da atividade Fisica. Anualmente Realizado Ed. Fisico ESF
Dia 26 de Abril - Dia nacional do Combate a hipertenção 
Arterial Anualmente Realizado Manter ESF NASF

Julho: Mês de intensificação ao combate à Tuberculose. 
Buscativa de Sintomaticos. Anualmente Realizado Manter ESF

Vig. 
Epidemiológic

a
Setembro amarelo: Mês de prevenção ao suicidio e de 
trabalho da Saúde mental Anualmente Realizado Manter ESF e CAPS

Outubro Rosa: Mês de Prevenção do Cancêr. Anualmente Realizado Manter ESF e NASF



Semana Sorridente: Prevenção ao Cancer de Boca e 
saúde Bucal na ultiam semana de outubro. Anualmente Realizado Manter ESF e Saúde Bucal CEO

Novembro Azul: Mês de prevenção a Saúde do Homem Anualmente Realizado Manter Secretaria de 
Saúde ESF e NASF

Dia 14 de Novembro - Dia mundial da prevenção a 
diabetes Anualmente Realizado Manter ESF NASF

Dezembro Livre das ISTs: Intensificação de combate e 
diagnóstico de ISTs. Anualmente Realizado Manter ESF e Secretaria de 

Saúde
Dia 29 de todos os meses - Dia de intensificação do 
combate a dengue Mensalmente Realizado Manter Vig. 

Epidemiológica ESF



TRANSPORTE SANITÁRIO
Diretrizes
Acolher e realizar atendimento ao usuário que busca o setor de transporte sanitário para consulta e/ ou exames em território municipal e intermunicipal com a resolubilidade 
adequando o serviço às necessidades e demanda dos usuários.
Organizar o transporte sanitário eletivo e de urgência, considerando que são regionalização e a organização das ações e serviços de saúde dentro da rede de atenção, 
promovendo a racionalização de custos e garantir acesso com segurança e qualidade.
Manter parceria com outras secretarias e municípios;
Manter e conservar com qualidade e segurança frota de veículos em uso no setor de transporte da saúde.

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAMINHAMENTO 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Participar de treinamento para os motoristas e 
equipe de transporte de noções de primeiros 
socorros.

2 vezes ao ano

Parcialmente realizada. 
Atualizado os cursos de 

transporte coletivo e 
transporte de emergência de 
todos motoristas com CNH a 

vencer. 

Manter Setor de 
Transporte

Bombeiros e 
Secretaria de Saúde

Solicitar/adquirir veículo com maior número de 
lugares (van, spin e doblô) / Renovar a frota de 
veiculos da saúde.

2017 e 2018

Realizada. Aquisição de 2 
vans 16 lugares, 1 ônibus, 1 

Spin e em andamento 
licitação de mais uma van. 

Manter Secretaria de 
Saúde e transporte

Municipal/ Estadual / 
Federal

Reunião com o gestor e equipe de transporte. 2 vezes ao ano Realizada Manter Setor de transporte Secretaria de saúde

Construir e implantar protocolo de atendimento e 
fluxo do transporte sanitário eletivo e de urgência 
à população e a rede, considerando a 
classificação de risco do paciente e portaria do 
MS e SESA

Imediato

Parcialmente realizada. 
Protocolo formulado, 

apresentado ao executivo, 
legislativo, Conselho de 

Saúde e Coordenação de 
Unidades. Em fase de 

implantação/divulgação.

Discutir casos do Yolanda e 
Relação de Transporte e 

Triagem; uso desnecessario de 
veiculos pelos pacientes e 

equipes; Oferecer transporte 
dentro das unidades; Horario do 
almoço plantão da ambulância; 

Triagem e encaminhamento 
para o SAMU; Fisioerapia; 

Material nas unidades; 
Consultas Eletivas.

Secretaria de 
saúde /setor de 

Transporte

ESF’s / Setores 
Envolvidos ( Santa 
Casa, Bombeiros)



Realizar reunião com responsáveis dos setores 
de transporte em saúde (SAMU, Bombeiros, 
Hospital Santa Casa) para discussão das 
demandas e levantamento de ações para 
melhoria no atendimento.

2 vezes ao ano

Parcialmente realizada. Não 
foram feitas reuniões, porém 

o Protocolo do transporte 
melhorou o fluxo em geral, 
além do encamionhamento 

das negativas do SAMU para 
os responsáveis afim de 

regular o atendimento

Manter
Secretaria de 

Saúde e Setor de 
Transporte

Secretaria de saúde / 
Santa Casa / 

Bombeiros

Solicitar local adequado para armazenamento de 
materiais do setor: pneus, óleos e peças. 2017

Parcialmente realizada. 
Estavam sendo armazenados 

no barracão da oficina de 
chapeação municipal, mas 

está sendo orçada a 
construção de abrigo na 
lateral da Secretaria de 

Saúde para guarda desses 
itens.

Arrumar outro local fixo
Secretaria de 

Saúde e Setor de 
Transporte

Municipal/ Estadual / 
Federal

Realizar avaliação diária dos carros pelo 
motorista para controle da manutenção dos 
veículos.

Diário

Realizada. Responsabilidade 
de cada motorista, com 

acompanhamento geral do 
Omar

Manter Setor de 
Transporte Motoristas

Realizar reunião com as unidades de saúde para 
levantamento e avaliação de pacientes que 
realmente necessitam de transporte da saúde.

3 vezes no ano

Realizada parcialmente. 
Foram feitas duas reuniões 
que resultaram em grande 

melhoria.

Realizar, enviado comicação 
interna, porém realizar reunião.

Secretaria de 
Saúde, ESFs e 

Setor de 
Transporte

Manter o centro de saúde aberto para 
acolhimento dos pacientes que vão para Campo 
Mourão, durante a madrugada

Todos os dias

Realizada. porém está em 
andamento a construção de 

abrigos de transporte coletivo 
em locais estratégicos. 

(Centro de Saúde, PSF Boa 
Vista, PSF Vila Recife e PSF 

Distrito de Yolanda)

Manter Secretaria de 
Saúde 

Divulgar os atendimentos do transporte e 
atendimento dos itens do protocolo Quadrimestre

Realizada. Os dados gerais 
de atendimentos e gastos são 

divulgados na prestação de 
contas quadrimestral. 

Protocolo em processo de 
divulgação

Fazer o protocolo Secretaria de 
Saúde 



ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTO
Diretrizes
Garantir o acesso da população ao serviço através da infraestrutura necessária
Provimento de materiais e equipamentos necessários
Provimento de estrutura física adequada
Manutenção dos equipamentos disponíveis

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Aquisição de Computador para Sala de Agentes de 
Saúde 2018

Comprado, 
Esperando 

instalar.

Falta Boa Vista, 
Yolanda, Rural e 

Eperança

Secretaria de 
Saúde

Cortinas para salas e consultórios da unidades de 
saúde. 2018 Licitado Faltam algumas 

janelas
Secretaria de 

Saúde

Avaliação da Climatização da recepção e 
consultórios das unidade. 2018

Realizada, 
Avaliação 
iniciado de 

Pontos Criticos.

Avaliar as obras 
(NASF e 

Esperança)

Secretaria de 
Saúde

Equipar os serviços de saúde e uma ambulância do 
município com materiais e equipamentos para o 
primeiro atendimento de emergência.

2018 300% de meta 
alcançada

Secretaria de 
Saúde

Manter a informatização de toda rede da saúde Permanente 95% Realizada Secretaria de 
Saúde

Adquirir cadeira de rodas adulto para a Unidade de 
Saúde Central Imediato Realizada ESF Sec Mun. de 

Saúde
Confecção de uniforme e jaleco para equipe de 
saúde 2018 Não Realizada Em andamento Secretaria de 

Saúde

Aquisição de veículos para ESFs 2018 Realizada Manter Secretaria de 
Saúde

Iluminação publica de frente UBS (São Joaquim) 2018 Não Realizada Manter Secretaria de 
Saúde

Estacionamento frente UBS São Joaquim (terreno 
sem uso) 2018 Não Realizada Manter Secretaria de 

Saúde



Aquisição de TV (PSF São Joaquim) 2018 Realizada Alcançado Secretaria de 
Saúde

Grades para todas as janelas (PSF são Joaquim) 2018 Realizada Manter Secretaria de 
Saúde

Aquisição de equipamentos novos para a parte de 
ampliação da Unidade Vila Esperança, Clinica da 
Familia, Panorama 

Quando forem 
ampliadas as 

unidades
Realizada Alcançado Secretaria de 

Saúde

Reforma das unidade Boa Vista e CEO 2018 Não Realizada Secretaria de 
Saúde

Aquisição de um monitor de 23 polegadas para o 
setor de Psicologia 2018 Não Realizada Secretaria de 

Saúde
Aquisição de um notebook para trabalhar com a 
Assistência Farmacêutica no NASF 2018 Licitado Secretaria de 

Saúde

Cortinas para salas e consultórios do NASF 2018 Licitado Secretaria de 
Saúde

Aquisição de um Tablet para o setor de 
Fonoaudiologia do NASF 2018 Não Realizada Secretaria de 

Saúde
Aquisição de um armário grande para o setor de 
Fonoaudiologia do NASF 2018 Realizada, Falta 

Patrimoniar.
Secretaria de 

Saúde

Instalação de ATI na comunidade São João 2019 Realizada Secretaria de 
Saúde

Melhorar a Acessibilidade dos banheiros do 
Panorama, São Joaquim e Boa Vista 2018

Realizado Boa 
Vista, Panorma 

em Reforma
Tem que terminar Secretaria de 

Saúde

Construção de um prédio para o CAPS com 
acessibilidade para pacientes especiais. 2020 Prazo não 

Alcançado
Secretaria de 

Saúde
Construção do "Quiosque amigo" em todas as 
unidades  de saúde para uso da comunidade 2019 Prazo não 

Alcançado
Secretaria de 

Saúde



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ASSIST. HOSPITALAR
Diretrizes
Diminuir os internamentos desnecessários;
Buscar financiamento para manutenção do hospital utilizando critérios pactuados em CIBR;
Rever os atendimentos na Atenção Primária em Saúde (APS), adensando a APS para ser mais resolutiva e legitimada pela população;
Implantar a Rede de Urgência e Emergência (RUE) na microrregião;
Manter contratualização por metas e POA atualizado com o hospital Santa Casa de Ubiratã

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Ampliar horário de atendimento de 1 unidade 
de saúde até 22 horas, evitando superlotação 
no hospital.

Dezembro de 
2017 Não Realizado junho 2019 Secretaria de 

Saúde
Hospital Santa 
Casa de Ubiratã

Implantar protocolos clínicos, de 
encaminhamentos e POPs 2017 e 2018 Realizado

Gestão Municipal 
em Saúde, 

Regional de 
Saúde e Gestão 

Hospitalar

SESA e MS

Capacitar os profissionais de saúde 
(classificação de risco e atendimento às 
emergências)

2017 e 2019 Realizado Hospital Santa 
Casa de Ubiratã SESA

Ampliar atendimento hospitalar para 
microrregião, com contratualização e 
pactuação financeira tripartite para 
atendimento da U/E, MAC, cirurgias eletivas;

2017 e 2018 Realizado

Gestão Municipal 
em Saúde, 

Regional de 
Saúde e Gestão 

Hospitalar

SESA e MS

Avaliar hospital Santa Casa de Ubiratã de 
acordo com contrato municipal, política 
Nacional de assistência hospitalar e 
HOSPSUS;

Quadrimestral Realizado
Equipe da Sec de 

Saúde e 
Regional.

Conselho de 
Saúde



Manter e fortalecer a integração da assistência 
hospitalar com a atenção básica, com 
contrarreferência e plano de cuidado da 
população do hospital para a atenção básica 
ou CAPS.

Contínuo Realizado
estabelecer um 
fluxo de saude 
mental CAPS, 
UBS e Hospital

ESFs e Hospital e 
CAPS.

Gestão Municipal 
em Saúde

Apoiar o hospital na construção de uma nova 
estrutura física com maior número de leitos 
para atendimento de toda micro região

2020 Prazo Não 
Alcançado

Administração 
Municipal Demais entidades

Ampliar atendimento hospitalar para 
microrregião, com contratualização e 
pactuação financeira tripartite para 
atendimento da U/E, MAC, cirurgias eletivas;

2017 e 2018 Realizado

Gestão Municipal 
em Saúde, 

Regional de 
Saúde e Gestão 

Hospitalar

SESA e MS

Manter e fortalecer a integração da assistência 
hospitalar com a atenção básica, com 
contrarreferência e plano de cuidado da 
população do hospital para a atenção básica 
ou CAPS.

Contínuo Realizado ESFs e Hospital e 
CAPS.

Gestão Municipal 
em Saúde

Incluir equipe do hospital no planejamento 
participativo em saúde. 2017 Não Realizado Secretaria de 

Saúde

Implantação de leitos de semi-UTIs no hospital 
santa casa de Ubiratã 2017 Realizado

Gestão Municipal 
em Saúde, 

Regional de 
Saúde e Gestão 

Hospitalar

Disponibilizar serviço de radiografia 24 horas 
para atendimento de urgencia e Emergencia 
do hospital santa casa.

2019 Prazo Não 
Alcançado

Gestão Municipal 
em Saúde, 

Regional de 
Saúde e Gestão 

Hospitalar



Rodizio de atendimento de unidades basicas 
em recessos para não sobrecarregar unidade 2017 Realizado

Gestão Municipal 
em Saúde, 

Regional de 
Saúde e Gestão 

Hospitalar

Qualificação em urgencia de saúde mental 
para o hospital e SAMU Anual Parcialmente

reunioes e 
capacitação de 

ACLS 

Gestão Municipal 
em Saúde, 

Regional de 
Saúde e Gestão 

Hospitalar

Aplicar calassificação de risco com 
encaminhamento por escrito para as unidades 
de saúde de referencia 

2017 Parcialmente

reliazado por 
alguns meses, 

mas pararam nos 
ultimos meses. 

Reforçar 
consitnuidade da 

ação 

Gestão Municipal 
em Saúde, 

Regional de 
Saúde e Gestão 

Hospitalar

Solicitar que hospital realize encontro de 
humanização do atendimento Anual Realizado

Gestão Municipal 
em Saúde, 

Regional de 
Saúde e Gestão 

Hospitalar



PACTO DE GESTÃO, REGIONALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO, CONTROLE 
SOCIAL, RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTÃO DO SUS

Objetivos
Garantir a integralidade das ações de saúde do município
Participar na constituição e fortalecimento do processo de regionalização e descentralização do SUS Consolidar os 
instrumentos de Gestão do SUS
Garantir o índice de aplicação dos recursos destinado à saúde
Garantir o acesso da população ao serviço através da infraestrutura necessária
Consolidar os instrumentos de Gestão do SUS
Garantir o acesso da população ao serviço através da infraestrutura necessária
Fortalecer o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES)
Estabelecer processos de fiscalização de uso dos recursos financeiros, ações e serviços pela regulação, avaliação, controle e auditoria
Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho
Fortalecimento do controle e participação social no SUS
Promover a humanização do atendimento
Consolidar e ampliar as ações de vigilância em saúde
Garantir o acesso da população aos medicamentos sob sua responsabilidade
Implementar a estrutura das Unidades de Saúde
Contratualizar serviços e prestadores
Estimular a educação permanente, valoreização profissional e capacitações para profissionais 

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. 2018 ÁREA RESP. PARCEIROS
Encontro de qualificação no 
atendimento da equipe para 
sensibilização e humanização do 
processo de trabalho.

1x ano Parcialmente Re-estudar a 
meta Regional



Manter grupo de apoio 
psicoterapêutico para funcionários da 
saúde.

1x por mês Realizado CAPS

Interoperabilizar sistema prontuário 
eletrônico do CISCOMCAM com o 
Municipal

2017 Não Realizado Regional

Participação da equipe nas reuniões 
do conselho Municipal de Saúde Mensal Parcialmente Manter ESF

Manter atualizada cadastro de todos 
os estabelecimentos de saúde do 
município no CNES.

Mensal Realizado Manter Angela

Ampliar a Equipe administrativa e 
reorganizar o processo de trabalho da 
mesma.

julho 2017 Realizado Manter Secretaria de 
Saúde

Estimular a participação de todos os 
profissionais em cursos e 
capacitações

Contínuo Realizado Manter Secretaria de 
Saúde

Revisar plano salarial e de cargos 
para funcionários CLT 2019 Realizado Manter Secretaria de 

Saúde
Tentar com a população soluções para 
reduzir/abolir ponto de uso de drogas 
(PSF Panorama e Imediações)

2018 Não Realizado Contrataram 
um Guarda

Comunidade/ES
F

Organização das funções dos cargos 
da saúde, e reciclagem dos 
funcionários com relação às suas 
atribuições 

anualmente Realizado Secretaria de 
Saúde

Contratar serviço de telefonia celular 
para UBS 2018 Realizado Manter Secretaria de 

Saúde



Implantar um modelo de atenção as 
condições crônicas no centro de 
especialidades

2018 Não Realizado Manter Secretaria de 
Saúde

Regulamentar a equipe de auditoria e 
regulação dezembro 2017 Não Realizado Fazer decreto Secretaria de 

Saúde
Implantar cartão ponto e organizar os 
plantões de acordo com as normas 
trabalhistas

2018 Parcialmente Manter Secretaria de 
Saúde

Realização da conferência municipal 
de saúde 2017 e 2019 Realizado Manter Secretaria de 

Saúde

Capacitação dos conselheiros 
municipal de saúde.  2017 e 2019

Disponibilizado 
apra todos, 03 
Conselheiros 

realizaram

Secretaria de 
Saúde

Manter a gestão do fundo municipal de 
saúde sob responsabilidade da 
secretaria de saúde.

Contínuo Realizado Manter Secretaria de 
Saúde

Participar junto ao consórcio 
(CISCOMCAM) fortalecendo sua 
organização. Aumentando a atuação 
do consórcio no municipio de Ubiratã.

Contínuo Realizado Manter Secretaria de 
Saúde

Contratualização dos prestadores 
municipais 100% Realizado Manter

Administrativo e 
Secretaria de 
Administração

Prestação de contas através de 
audiência pública Quadrimestral Realizado Manter Secretaria de 

Saúde
Conselho de 

Saúde
Manter o serviço de Ouvidoria e 
fortalecer a divulgação. Até dezembro Realizado Manter Administrativo



Treinamento dos ouvidores municipais 
para implementação da ouvidoria 1 treinamento Realizado Manter Secretaria de 

Saúde
SESA e Ministério 

da Saúde
Envio de relatório da ouvidoria para 
CMS, regional e gestor Municipal Quadrimestral Realizado Manter Secretaria de 

Saúde
Regional de 

Saúde

Manter avaliação do Plano Municipal 
de Saúde com a participação da 
população

Continuo Não Realizado
Meta anual, 
apresentar 

protocolo do 
transporte

Secretaria de 
Saúde

Contratar mais um atendente de 
farmácia fixo e 2 estagiários 2017 Parcialmente

Manter, falta o 
atendente de 

farmacia

Secretaria de 
Saúde

Melhorar a comunicação entre 
consorcio e municipio quanto ao 
atendimento de especialistas para 
reagendamento prévio de consulta.

2018 Não Realizado Melhorou a 
comicação

Secretaria de 
Saúde

Divulgar anualmente os conselheiros 
de saúde motivar a populalção a 
participar das reuniões do conselho.

Permanente Parcialmente Secretaria de 
Saúde

Implantação da Biometria para 100% 
dos funcionarios 2017 Realizado Manter Secretaria de 

Saúde

Ampliar o numero de lixeiras na 
cidade. 2018 Parcialmente

Ver com Sec 
de Serv. 
Urbanos

Secretaria de 
Saúde Serviços urbanos 

Implantar monitoramento por cameras 
sobre os bens publicos 2018 Realizado Manter Secretaria de 

Saúde Prefeitura 

Fortalecer o atendiemento e assitencia 
a saúde baseados nos principios e 
diretrizes ordenadores do SUS, por 
meio de divulgação nas redes sociais.

Quadrimestral Realizado Manter Secretaria de 
Saúde



Ampliar o numero de tecnicas de 
enfermagem por unidade de saúde 2020 Parcialmente Secretaria de 

Saúde
Solucitar aos serviços urbanos 
manutenção de boeiros e vias pluviais 
da cidade.

permanente Parcialmente
Ver com Sec 

de Serv. 
Urbanos

Secretaria de 
Saúde Serviços Urbanos 

Divulgar visando a organização do 
atendiemento de ugência , o serviço 
de ouvidoria do SAMU para 
sugestões, reclamações e elogios do 
serviço.

permanente Realizado Secretaria de 
Saúde

Solicitar ao gonerno estadual o retorno 
da coleta de sangue intinerante no 
municipio

2018 Parcialmente

o governo não 
acha 

prioridade no 
momento

Secretaria de 
Saúde



SAÚDE NA ESCOLA
Diretrizes
Participação no planejamento regional de ações educativas de acordo com necessidades e realidades locais
Divulgando Objetivos/diretrizes do SUS a população através de ações educativas.
Realizar avaliação antropométrica
Atualização do calendário vacinal
Detecção precoce de HAS
Detecção precoce de agravos de Saúde Negligenciados (prevalentes na região: hanseníase, tuberculose, malária, etc)
Avaliação Oftalmológica
Avaliação Nutricional
Avaliação da Saúde Bucal
Avaliação Psicossocial
Segurança Alimentar e Promoção da Alimentação Saudável
Promoção das práticas corporais físicas nas escolas
Saúde e prevenção nas escolas: Educação para saúde sexual, saúde reprodutivas e prevenção de DST/AIDS
Saúde e prevenção nas escolas: Prevenção ao uso de álcool e tabaco e outras drogas
Promoção da Cultura de Paz e Prevenção das Violências
Promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável
Educação permanente e capacitação local de profissionais da educação nos temas da saúde e constituição das equipes de saúde que atuarão nos 
territórios do Programa Saúde na Escola

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Realizar avaliação de saúde bucal e aplicação 
tópica de flúor 4642 alunos Realizado Manter Sec. Saúde/ Sec.

Educação
Realizar avaliação de saúde ocular e identificação 
de possíveis sinais de alteração (Teste de Snellen) 4642 alunos Realizado Manter Sec. Saúde/ Sec.

Educação

Atualização Vacinal dos estudantes (19 Vacinas) 4642 alunos Realizado Manter Sec. Saúde/ Sec.
Educação



Avaliação de Saúde Auditiva 4642 alunos Realizado Enviado a lista 
para as ESF?

Sec. Saúde/ Sec.
Educação

Promover a segurança alimentar e promoção da 
alimentação saudável com prevenção de obesidade 
infantil.

4642 alunos Realizado Manter Sec. Saúde/ Sec.
Educação

Promover a cultura da paz e direitos humanos e 
prevenção das violências e acidentes. 4642 alunos Realizado Manter Sec. Saúde/ Sec.

Educação
Promover a saúde e prevenção nas escolas (SPE): 
direito sexual e reprodutivo e prevenção das DSTs 
e outras doenças de notificação compulsória.

4642 alunos Realizado Manter Sec. Saúde/ Sec.
Educação

Promover a Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE): 
prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras 
drogas

4642 alunos Realizado Manter Sec. Saúde/ Sec.
Educação

Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti Em todas as 
escolas Realizado Manter Sec. Saúde/ Sec.

Educação
Equipe do PSF participar de reuniões de pais 
sempre que necessario

Em todas as 
escolas Parcial Informar as 

escolar ESFs

Ampliar o atendimento psicológico na educação Se necessario Não Realizada Rever na Reunião 
de Rede

Sec. Saúde/ Sec.
Educação



REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
Diretrizes
Contribuir na melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde de média e alta complexidade através do diálogo com as Equipe de Saúde da 
Família para a constituição de uma rede de assistência integral com qualidade, resolutividade e humanização;
Regulamentar, fiscalizar e controlar a produção de bens e serviços no setor da saúde;
Auxiliar no entendimento e aplicação do processo de regulação do acesso aos serviços de saúde;
Orientar as equipes de saúde para encaminhamentos de consulta em média e alta complexidade com histórico de atendimento e conforme 
classificação de risco;
Definir cotas para exames de imagem de média e alta complexidade seguindo o critério de urgência e classificação de risco realizado pelas 
unidades;
Avaliar a atenção à saúde: conjunto de operações que permitam emitir juízo de valor sobre as ações finais da atenção a saúde e medir os graus de 
qualidade e humanização. resolubilidade e satisfação;
Promover relações com os prestadores de serviço buscando a qualidade do serviço prestado;
Realizar regulação assistencial promovendo a igualdade do acesso.

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Realizar reunião com Legislativo e demais setores 
do poder público com o objetivo de conscientizar e 
sensibilizar sobre o acesso a consultas e exames 
de média e alta complexidade.

2 x por ano Realizado 
parcialmente Manter Secretaria de 

Saúde Prefeitura

Identificar os pacientes de maior freqüência e 
demandas diferentes e re-encaminhar para a 
unidade a fim de orientar o envio ao grupo de 
poliqueixosos e PTS

Realizado Manter Agendamento \ 
Regulação

Secretaria de 
Saúde e ESF’s.

Realizar atendimento ao público até às 16:30 horas 
para a realização de serviços internos como 
preparação de malotes e cancelamento e/ou 
alteração de procedimentos (consultas, exames);

Diária Realizado Agendamento/ 
Regulação

Secretaria de 
Saúde e ESFs



Realizar reunião / conversa com o setor de 
transporte da saúde para avaliação do fluxo de 
trabalho e planejamento de ação conjunta para 
melhor atender os usuários.

Quadrimestral Realizado Manter
Agendamento/
Regulação e 

transporte
Secretaria de 

saúde

Realizar palestras no grupo de educação em saúde 
das ESF´s para esclarecimentos do funcionamento 
do setor de regulação

Mensalmente

Realizado 
Apenas na 
Equipe que 

solicitou 
(Yolanda)

Realizar Agendamento/
Regulação Equipes de Saúde

Participar de cursos para atualização de 
conhecimento referente ao setor Anual Realizado Manter Agendamento/

Regulação Equipes de Saúde

Orientar as ESFs quanto ao fluxo de agendamento 
de média e alta complexidade e cotas de exames 
(laboratoriais e clínicos). Visando o fortalecimento 
do vínculo entre o setor de regulação e as equipes.

Semestral
Mensalmente, 

nas reuniões de 
equipe

Manter Agendamento/
Regulação Equipes de Saúde

Buscar e realizar parcerias com setores de 
assistência como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar 
e APAE para melhor atendimento e resolutividade 
às necessidades do usuário e fortalecimento da 
rede.

Anual Realizado / 
Educação Manter

Secretaria de 
saúde / 

regulação

ESF’s / Secretaria 
de promoção 

social

Manter contato direto com enfermeiros e médicos 
do Hospital Santa Casa no intuito de aumentar a 
resolutividade do atendimento e fortalecimento da 
rede.

Contínuo Realizado Manter
Secretaria de 

saúde / 
Regulação

Hospital Santa 
Casa

Divulgar anualmente o trabalho da regulação com 
foco no agendamento por classificação de risco Anualmente Realizado Realizar

Secretaria de 
saúde / 

Regulação
Monitoramento e avaliação da produção 
relacionando a programação, produção e 
pagamento dos serviços de saúde de acordo com 
os contratos estabelecidos.

Diariamente Realizado Manter Regulação



Aumentar o acesso a exame e consultas 
especializados. 2018 Realizado Manter

Secretaria de 
saúde / 

Regulação



ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Diretrizes
Acompanhamento dos pacientes inseridos no Programa de Volta para Casa;
Fortalecimento a rede de saúde mental;
Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas;
Matriciamento;
Manutenção de pacientes egressos do hospital psiquiátrico e/ou comunidade terapêutica;
Minimizar os danos e conseqüências de doenças mentais relacionadas ao uso e abuso de álcool e outras drogas;
Promoção de contratualidade de território;
Práticas corporais em CAPS;
Práticas expressivas e comunicativas em CAPS;
Atenção a situações de crise;
Ações de reabilitação psicossocial;
Articular ações em Saúde Mental;
Propor capacitações para equipe CAPS I;
Propor planejamento individual dos profissionais e execução das atividades propostas;
Consultoria psiquiátrica, quando necessário, para equipe médica dos PSF’s e Hospital Santa Casa.

AÇÕES METAS RESULTADO ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Acompanhamento multiprofissional da equipe 
através de atendimentos individuais e grupais, 
consultas psiquiátricas, visitas domiciliares e busca 
ativa, visando à manutenção dos pacientes do 
CAPS

Diário meta cumprida manter CAPS I



Estratificação de risco em saúde mental, com 
atenção para pacientes com risco baixo que não 
fazem acompanhamento no CAPS/NASF, 
Desenvolvimento de plano de cuidado para 
melhoria da qualidade de vida do individuo (Grupos, 
Inclusão no PTS, Encaminhamentos e etc.) 
Renovar a receita com acompanhamento do 
paciente.

Sempre que 
necessário meta cumprida

Aplicar o Protocolo 
de Classificação de 
Risco e organizar o 

Fluxograma de 
atendimento, em 
loco, voltado para 

cada unidade.

ESF CAPS

Estimular desmame de medicações psicotrópicas 
para pacientes de risco habitual (Boa Vista, 
Esperança, Yolanda e Rural)

Mensalmente meta cumprida ESF

Promover oficinas de capacitação, discussão de 
casos e estabelecimento do fluxograma de 
atendimento em saúde mental.

Semestral meta cumprida Manter CAPS I

PSFs, NASF, 
CRAS, CREAS, 
SAMU, Polícia 

Militar e Hospital 
Santa Casa.

Realização do “Concurso Ubiratã à Favor da Vida”. Anual meta cumprida
Concurso não 

Realizado, Rever a 
meta

CAPS I

Comitê de Saúde 
Mental, Missão 

Pelicanos e 
secretarias 
municipais.

Atividade extra muro através de passeios, viagens 
e cursos para pacientes cadastrados no CAPS Semestral meta cumprida Manter CAPS I

SENAR, Missão 
Pelicanos e 

Secretaria de 
Saúde.

Atividade física e prática de esportes para 
pacientes cadastrados no CAPS Semanal meta cumprida Manter CAPS I

Secretaria de 
Esporte e 

Lazer/Ubiratã 
mais ativa

Rodas de viola/música para os pacientes 
cadastrados no CAPS Semanal meta cumprida Manter CAPS I

Voluntário – 
Manoel Ferreira 

da Silva



Pacientes em situação de crise, realização de 
encaminhamentos, orientação para família, 
articulação com SAMU, Polícia Militar, Hospital 
Santa Casa. Intermediar, contato com Hospitais 
Psiquiátricos.

Sempre que 
necessário Parcialmente Manter

CAPS I, Família, 
PSFs, SAMU, 
Polícia Militar, 
Hospital Santa 

Casa
Reuniões para discussão e execução de ações em 
saúde mental. Semestral meta cumprida Manter CAPS I Comitê de Saúde 

Mental
Confraternização de datas comemorativas: Dia 
Mundial de Saúde Mental/ Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial/ Natal, englobando pacientes e 
familiares do CAPS

Anual meta cumprida Manter CAPS I Secretaria de 
Saúde

Capacitação para equipe – CAPS I à distância ou 
presencial. Anual meta cumprida Manter CAPS I

SENAD/ UFSC e 
11ªRegional de 
Campo Mourão.

Elaboração de planejamento anual individual dos 
membros da equipe. Anual meta cumprida Manter CAPS I

Capacitação sobre medicalização em saúde mental 
para equipe médica dos PSFs e Hospital Santa 
Casa.

Anual meta cumprida

Realizar com 
TODOS os 

profissionais, 
inclusive setor 

privado

CAPS I ESFs e Hospital 
Santa Casa

Incentivar participação e realizar buscativa de 
usuários psiquiátricos aos grupos que o CAPS 
oferece.

Constante meta cumprida Manter ESF Esf/caps



ENDEMIAS
Diretrizes
Integrar a AB e VISA no enfrentamento do musquido Aedes englobando atividades de promoção da saúde prevenção de riscos danos e agravos com ações de 
assistencia 

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. 2018 ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Reuniões para discussão de ações realizadas e 
planejamentos das atividades e desenvolver o diálogo 
entre a equipe de endemias

Mensal
(Ultima semana de 

cada mês)
Em 2018 
Realizado Manter Equipe de 

endemias

Secretária da 
saúde

Elenise (RH)
Flavia

Administrativo
Realizar reunião com os vereadores, membros do 
conselho municipal de saúde, secretários municipais 
e presidentes de bairros. Para apresentar as ações 
realizadas pelos agentes de endemias, divulgar 
informações sobre a dengue no município, discutir 
problemas mais frequentes e fortalecer a parceria 
entre estes setores e a equipe de endemias.

1 /ano
(Setembro)

Reunião 
Conselho Manter Equipe de 

endemias
Secretária da 

saúde
Flavia

Confeccionar lixeirinhas para carro para entregar nos 
pedágios no centro da cidade. 2018 Não Foi Licitado Manter Equipe de 

endemias
Evento com pedágio no centro da cidade com 
orientações a população e comerciantes com entrega 
de panfletos e lixeira para carro, som, faixas e 
banners.

Anualmente Realizado 1 
Pedagio Manter Agentes de Saúde 

Promover gincanas em todas as escolas municipais, 
a fim de incentivar as crianças a realizar e cobrar 
medidas de prevenção a dengue no ambiente escolar 
e em casa.

Anualmente Não Realizado 
Gincanas Manter Agentes de Saúde 

Desenvolver atividades diversas com alunos das 
escolas municipais (palestras, gibis, folders, 
maquetes).

Anualmente 
OK , Escolas 
Municipais e 

Curumim
Manter Agentes de Saúde 

Implantar Educação em Saúde por meio de vídeos 
sobre dengue, febre amarela, zika, chikungunya, 
escorpião, caramujo e animais peçonhentos, no 
ambiente da Recepção das unidades de saúde.

Maio Realizado  Manter Equipe de 
endemias

Enfermeiros
Recepção

Secretária da 
saúde



Estimular a colaboração dos Agentes de Saúde e 
fortalecer integração com a equipe de endemias para 
apoiar nas ações de prevenção a dengue por meio de 
reuniões.

Maio OK Manter Enfermeiros
Secretaria da 

saúde
Flavia

Criar sistema (Skype) para informação imediata de 
notificação de dengue com as unidades de saúde. Imediato OK Manter Selma

Flavia

Enfermeiros
Flavia
Arley
Nagile

Secretaria da 
saúde

Elaborar chamadas objetivas e curtas para redes 
sociais explicando o trabalho dos agentes, localidade 
que estão trabalhando e medidas de prevenção á 
dengue.

Anualmente OK Manter Coordenação de 
Endemias 

Aquisição de uniformes 2018 OK Manter Secretaria de 
Saúde 

Aquisição de veículo para transportar os agentes de 
saúde para area rural. 2018 1 Moto Secretaria de 

Saúde 
flexibilizar horario de trabalho de acordo com a 
necessidade epidemiologica 2017 OK Manter Secretaria de 

Saúde 
Aquisição de telefone, de persianas para janela da 
sala dos agentes de endemias 2018 Persiana Licitada Telefone Ok Secretaria de 

Saúde 
Aquisição de materiais educativos para executar os 
ações de prevenção nas escolas 2018 Folders e 

Banners Manter Coordenação de 
Endemias 

Aquisição de teste rápido para diagnóstico de dengue 
em situações endemicas. 2017 Em Andamento Secretaria de 

Saúde 
Secretaria da 

saúde
Flávia

Programar multirão de limpeza com a participação da 
população

Sempre que 
Necessario 

Não Foi 
necessário

Secretária da 
Saúde



Licitação e Compras
DIRETRIZES
Alinhar as compras visando a qualidade na aquisição de produtos por meios legais.
Basear as comparas nas leis regulamentadoras da licitação 

AÇÕES METAS RESULTADOS ENCAM. ÁREA 
RESPONSÁVEL PARCEIROS

Busca de informaçoes sobre os materiais 
solicitados nas compras.

Em todas as 
Compras Realizado Manter Todos os 

Solicitantes
Fiscais de 
contrato.

Solicitar amostras dos insumos e equipamentos, 
quando houver duvidas quanto a qualidade dos 
produtos.

Sempre que 
necessario Realizado Manter Secretaria de 

Saúde Setor de Licitação

Conferir material quando são entregues pelas 
empresas para facilitar a gestão patrimonial.

Sempre que 
chegar material Realizado Manter Todos os chefes 

imediatos
Setor de 

Patrimonio


