Diretriz 1: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.
Objetivo 1.1.- Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica.
N° 1 - Indicador: Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica.
Meta Pactuada 2015: 50,00 % das metas do programa.
Modificar os processos de trabalho através da intervenção nas causas das doenças e nos diversos fatores de risco biológicos, ambientais,
sociais e de grupos populacionais específicos, ampliando a oferta de ações de educação permanente para 60% das populações alvo.
Fomentar a qualificação profissional e ampliar a oferta de cursos referentes a área da saúde da família alcançando 50% dos recursos
humanos.
Ampliar a participação das equipes de Saúde da Família/ ACS em 100%
Ações necessárias 2015:
- Fortalecer e dar continuidade ao Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade na Atenção Básica.
- Ampliação das Unidades Básicas de Saúde em áreas desprovidas de cobertura.
- Manter os ACS qualificados através de parcerias com escola técnica.
- Capacitar permanentemente todos os profissionais da secretaria de saúde, visando garantir a qualidade e resolutividade dos serviços
prestados, bem como satisfação dos profissionais e da população.
- Dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos em parceria com a equipe NASF.
- Contratar um profissional Nutricionista na Equipe da ESF.
- Incluir no Organograma da Atenção Básica de Saúde
do Município, função e ações de coordenador de Atenção Básica.
- Fortalecer os cronogramas de planejamento e encontros entre a equipe dos ESFs.
- Implementar ações sistemáticas com as secretarias de agricultura, cultura, esporte, SEPOL(assistentencia social), SEDUC(educação), meio
ambiente e pastoral da saúde/igrejas.
- Aquisição de 03 impressoras;
- Realizar busca ativa dos faltosos do calendário vacinal.
- Garantir descentralização dos Programas (hanseníase – tabagismo- DST/AIDS/HEPATITES ).
- Garantir a Implantação de TRD.
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- Garantir exames e tratamento pactuados a determinadas patologias.
- Realizar campanhas educativas sobre causas externas, bem como acidentes.
- Garantir à política nacional da atenção integral a saúde do homem.
- Promover ações de conscientização e autocuidado a população masculina e feminina.
- Garantir à política nacional da atenção integral a saúde da mulher, criança e adolescente.
-Dar Continuidade ao projeto “Atenção Farmacêutica”.
-Otimizar o fluxo de atenção às vitimas de violência, possibilitando um atendimento qualificado e humanizado pelos profissionais da
Atenção Básica em Saúde.
-Dar início ao Projeto Saúde Mental destinado a pacientes com transtornos mentais.
-Ampliar o quadro de RH – ACS, Médico, Enfermeiro e técnico em enfermagem.
- Garantir aplicabilidade dos recursos oriundos do MS SES SMS as suas devidas “caixas” – PROGRAMAS.
Ações realizadas 2015:

Meta alcançada 2016:
Execução Orçamentária
Meta física programada:
Meta física atingida:
- Aquisição de 02 veículos motorizado, quatro portas, com ar
condicionado e logo do NASF e PSF.
- Garantir Material Gráfico e Material de expediente.
- Aquisição de 03 computadores com mouse, teclado e
estabilizador.
Meta financeira programada:
Valor financeiro executado:
Considerações finais:
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Diretriz 1: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.
Objetivo 1.1.- Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica.
N° 2- Indicador: Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica (icsab)
Meta Pactuada 2015: 25,24
Ações necessárias 2015:
- Garantir exames e tratamento pactuados a determinadas patologias.
- Contratar um profissional Enfermeiro para garantir andamento efetivo da Comissão Hospitalar e AB , atuando direto com a Rede APS e
Secundária.
- Realizar busca ativa dos casos envolvendo ISABS programadas.
- Utilização da ferramenta Projeto Terapêutico Singular PTS, através de intervenções e discussão de casos em reuniões de equipe.
- Utilização da ferramenta PST – Projeto de Saúde no território, a qual compreende ações comuns nos territórios de sua responsabilidade de
forma articulada com as equipes de ESF.

Ações realizadas 2016
Meta alcançada 2016:

Execução Orçamentária
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Meta física programada:
- Aquisição de 01 veículo motorizado quatro portas, com ar
condicionado e logo do PSF.
- Garantir Material Gráfico e Material de expediente.
- Aquisição de 01computador com mouse, teclado e estabilizador.
- Aquisição de 01 impressora lazer colorida.
Meta financeira programada:

Meta física atingida:

Valor financeiro executado:
Considerações finais:
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