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Identificação 

1.1.  Informações Territoriais 

UF: MG 

Município: Coqueiral 

Área: 296, 163 Km² 

População: 9.128 Habitantes 

Densidade Populacional: 31,36 HAB/Km² 

Região De Saúde: Três Pontas 

 

1.2. Secretaria de Saúde 

Nome do Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Coqueiral 

CNPJ: 11.248.794/0001-23 

Número CNES: 6820387 

E-Mail: saudex@coqueiral.mg.gov.br 

Telefone/Celular: (35) 3855-1158 

Endereço: Rua Juca Faustino, 140 - Lajinha 

 

1.3. Informações Da Gestão 

Prefeito (A): Rossano de Oliveira 

Secretário (A) de Saúde: Rafaela Gama Reis Marques 

E-mail Secretário (A): secretariasaude@coqueiral.mg.gov.br 

Telefone Secretário (A): (35) 3855-1158 

 

1.4. Fundo Municipal de Saúde 

Lei de Criação: Lei Nº 935 

Data De Criação: 19 de Junho de 1991 

CNPJ: 11.248.794/0001-23 

Natureza Jurídica: Fundo Público da Administração Direta Municipal 

Nome Do Gestor Do Fundo: Rafaela Gama Reis Marques 
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1. Apresentação 

 

A Lei 8080/90 estabelece como atribuição comum a União, Estados e Municípios “a 

elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde” indicando ainda que a 

proposta orçamentária da saúde deve ser feita em conformidade com o Plano. A portaria 

3.332/GM/2006 define que o Plano Municipal de Saúde – PMS. “é o instrumento básico 

que, em cada esfera, norteia a definição da Programação Anual das ações e serviços de 

saúde prestados, assim como da gestão do SUS (respectivamente, §3° do art. 4° e art. 2°). 

Segundo a mesma portaria, o Plano “apresenta as intenções e os resultados a serem 

buscados no período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas”. (§1° do 

art. 2°). 

O processo de planejamento, na saúde deve compatibilizar a percepção de governo 

com as necessidades e os interesses da sociedade. A busca pela solução de problemas de 

uma população deve definir as intervenções que possam mudar uma realidade de modo a 

alcançar uma nova situação em que haja melhor qualidade de vida, maiores níveis de saúde 

e bem-estar e que propicie um maior desenvolvimento social desta população. 

A elaboração do Plano Municipal de Saúde e dos instrumentos que o operacionalizam 

é entendido como um processo dinâmico que permite a revisão permanente dos objetivos, 

prioridades, estratégias e ações, seja pela superação de problemas, sejam pelas mudanças 

de cenários – epidemiológicos e políticos. Desta forma é fundamental que os quadros 

técnicos das secretarias sejam capacitados para o monitoramento das ações implementadas, 

avaliando a própria implementação, sua eficiência e eficácia assim como os fatores 

facilitadores e dificultadores. 

Este plano foi elaborado para o período 2022-2025, contando com a participação do 

corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde através da revisão do Plano anterior e de 

todos os instrumentos de gestão e apresentado ao Conselho Municipal de Saúde para sua 

apreciação e aprovação. Durante este período encontra-se limitado a participação através 

de reuniões presenciais para a construção do plano com a participação popular. Diante disto 

a Secretaria Municipal juntamente com o Conselho Municipal de Saúde elaborou uma 

proposta de participação popular através do envio de ofícios e também a realização de uma 

consulta pública online disponível nos meios oficiais eletrônicos através do endereço 

eletrônico www.coqueiral.mg.gov.br. A elaboração do Plano está de acordo com a Nota 

http://www.coqueiral.mg.gov.br/
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Técnica Nº 01/2021 de 29 de janeiro de 2021 do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde de Minas Gerais, sobre as orientações para realização de Conferência Municipal de 

Saúde.  

É importante destacar que o Plano Municipal de Saúde foi pensado de forma 

integrada a outras ações dos governos Municipal, Estadual e Federal, tendo como grandes 

objetivos a inclusão social, a melhor distribuição de renda, o crescimento econômico 

ambientalmente sustentável e o fortalecimento da cidadania e da democracia. 

2. Caracterização do Município 

2.1.Localização Geográfica 

Coqueiral situa-se na região sul de Minas Gerais, na micro-região de Baixo Sapucaí, 

tendo Varginha, como principal cidade desta mesma micro-região. A cidade fica a cerca 

de 270 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte, cujo principal acesso ao município 

é por via da Rodovia Fernão Dias (BR 381), em seguida pela BR 265. A altitude média do 

município é de 860 metros, sendo que a Praça D Pedro II, situa-se na atitude de 854 metros. 

Os municípios vizinhos são Boa Esperança, Aguanil, Nepomuceno e Santana da Vargem. 

O clima da cidade de Coqueiral é tropical de altitude, com temperaturas médias de 

25°C. A precipitação média anual de chuvas é de 1500 mm anuais. O ponto mais alto do 

município é a Pedra do Ermo, enquanto o mais baixo é o Rio Grande, da qual faz parte a 

represa de Furnas, próximo a comunidade de Capituvas. 

Além do distrito onde fica o Centro do Município, existe também o distrito de Frei 

Eustáquio, que fica a 9 quilômetros do centro da cidade. 
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                            Fonte: Wikipedia  

2.2. Panorama Demográfico 

2.2.1. Estrutura de distribuição etária da população 

Os dados apresentados são do último Censo demográfico em 2010, onde a população 

de Coqueiral é predominantemente jovem adulta com leve predominância de pessoas do 

sexo feminino. 

 

Fonte: IBGE,2010 

2.2.2. População residente por situação e expectativa de vida 

 Nas duas últimas décadas no município vem ocorrendo uma migração da população 

da zona rural para a Urbana, por razões econômicas, de escolaridade e de expectativa de 

vida, visto que as políticas públicas municipais no plano de habitação e educação tem se 

desenvolvido muito no município na última década. 

O Brasil vem passando por uma alteração em sua estrutura etária nas últimas décadas, 

assim como o município de Coqueiral, caracterizada pela redução das taxas de fecundidade, 

diminuição da taxa de natalidade e consequente aumento da expectativa de vida. Esta 

transição demográfica vem acontecendo de forma heterogênea de acordo com as 

características econômicas e culturais desde a década de 1960. 

O índice de envelhecimento (IE) é um indicador social determinante para elaboração 

de políticas públicas de saúde, visto que à medida que a população envelhece aumenta a 
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demanda pelos serviços públicos de saúde em relação de campanhas de prevenção e de 

tratamento. 

Abaixo um gráfico sobre o índice de envelhecimento da População Brasileira no 

período entre 1970 e 2010, onde observa-se que o IE brasileiro apresentou aumento 

progressivo: de 1970 a 1980, teve variação de 30,54%; de 1980 a 1991, de 32,26%, de 1991 

a 2000 variou 37,42% e de 2000 a 2010, 55,11%. Quando analisado o mesmo índice por 

Estado da federação Minas Gerais possui o índice de 52,58 % e o município de Coqueiral 

43,81 %. ressalta-se que o Índice apresentado e discutido é referente ao Censo de 2010 o 

que subsidia a compreensão que a população vem apresentando um comportamento etário 

decrescente nas últimas décadas considerando o país como um todo. 

A taxa de natalidade e fecundidade são indicadores também determinantes na 

elaboração de políticas públicas de saúde, estas taxas apresentaram quedas nas últimas 

décadas por condicionantes sociais e econômicos. 

  Segundo a projeções e análises da  ONU até o quinquênio 1980-85, o Brasil com 

TFT de 3,8 filhos por mulher tinha uma fecundidade mais alta do que a média mundial com 

3,6 filhos por mulher. A partir do quinquênio 1985-90, o Brasil passou a ter taxas de 

fecundidade abaixo da média mundial TFT de 3,4 filhos). O Brasil passou a ter uma taxa 

de fecundidade abaixo da taxa de reposição 2,1 filhos por mulher. 

Na projeção média da ONU, a taxa de fecundidade brasileira deve cair até o mínimo 

de 1,6 filho por mulher na década de 2040 e depois subir ligeiramente para 1,7 filho por 

mulher no final do século. Coqueiral mantém uma taxa de fecundidade de 1.68 de acordo 

com dados Índice Mineiro de Responsabilidade Social de 2010. 

A taxa de natalidade vem apresentando um decréscimo nos últimos anos. 

 

2.2.3. Atividade econômica 
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A principal economia da cidade de Coqueiral é a agricultura, onde a principal cultura 

é o café. As duas principais cooperativas cafeeiras que atuam no município são Cocatrel e 

Capebe. O município é bem servido com seu comércio local, contendo supermercados, 

lojas de eletrônicos, materiais de construção civil, móveis e de serviços diversos. 

A cidade conta com a PIB per capita de R$ 13.497, a décima na micro-região de 

Baixo Sapucaí.  

2.2.4. Renda 

Em 2019, o salário médio mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 10.0%. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 35.1% da população 

nessas condições. 

2.3. Análise da Situação de Saúde 

2.3.1. Morbidade 

O ano de 2020, foi um ano totalmente atípico devido a Pandemia causada pelo 

novocoronavírus. As principais causas de internação foi parto e puerpério, seguidas de 

doenças do aparelho circulatório e neoplasias (tumores) que tiveram um aumento 

significativo quando comparado aos anos anteriores.  As demais morbidades elencadas no 

capítulo CID 10, tiveram uma redução durante o período analisado quando comparado aos 

anos anteriores e na totalidade tivemos o menor número de internações dos últimos cinco 

anos. 

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10. 

Capítulo CID-10 2016 2017 2018 2019 2020 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 18 17 18 36 19 

II. Neoplasias (tumores) 38 33 32 30 34 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 10 4 7 3 5 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 12 6 12 8 6 

V. Transtornos mentais e comportamentais 10 27 23 22 18 
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VI. Doenças do sistema nervoso 6 9 9 7 3 

VII. Doenças do olho e anexos - - - 11 4 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 84 61 65 52 38 

X. Doenças do aparelho respiratório 44 32 48 28 22 

XI. Doenças do aparelho digestivo 40 42 56 59 23 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 9 9 3 10 9 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 6 10 16 19 7 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 33 38 59 38 33 

XV. Gravidez parto e puerpério 64 93 117 116 108 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 10 12 9 18 13 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 3 2 3 3 4 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 12 8 9 13 14 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 26 45 58 50 44 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - - 

XXI. Contatos com serviços de saúde 1 2 3 16 1 

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - - 

Total 426 450 547 539 405 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  

Data da consulta: 16/07/2021 

2.3.2. Mortalidade 

Não há como fazer interpretar os dados das causas de mortalidade sem relacionar 

com o perfil socioeconômico e demográfico. O processo de Urbanização no Brasil iniciou 

quando comparado ao restante do mundo tardiamente, porém o processo foi rápido. Assim 

aconteceu em Minas Gerais e não diferentemente em Coqueiral, a mudança do perfil 
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demográfico impacta diretamente nos indicadores de saúde e principalmente a taxa de 

mortalidade e suas causas. Esta mudança de perfil de demográfico possibilita estimar a 

saúde da população e elaborar um modelo de transição epidemiológico onde se montou um 

banco de dados com os indicadores de saúde e se compara a mudança das principais causas 

de morte. 

A mudança do homem do campo para a cidade independente de ser uma metrópole 

ou uma cidade de pequeno porte atualmente, trouxe seus benefícios socioeconômicos e 

melhorias na qualidade de vida da população e conseqüentemente a expectativa de vida e 

Índice de desenvolvimento humano aumentaram, mas em contrapartida os indicadores de 

saúde sofreram seus impactos.  A migração do perfil demográfico alterou o perfil 

epidemiológico onde se observou a diminuição da taxa de mortalidade por doenças 

infecciosas concomitantemente crescimento da taxa de mortalidade por doenças crônicas 

não transmissíveis podendo ser observado nos dados do quadro abaixo. 

Ao analisar o perfil socioeconômico, com o crescimento mundial, ascensão do 

capitalismo o acesso a informação e o consumismo desenfreado a mudança de hábitos e 

processos de trabalho pode-se estimar uma taxa de mortalidade por doenças crônicas e 

relacioná-las com os hábitos de vida da população. 

Em paradoxo, a ascensão socioeconômica o processo de industrialização a mudança 

do padrão e hábitos de vida da população, a migração do campo para a cidade tivemos a 

evolução do Sistema de Saúde, as descobertas e inovação da medicina e a melhoria da 

qualidade de vida da população em geral. Atualmente, morre-se mais por excesso do que 

falta a obesidade mata mais que a fome.  

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10 

Capítulo CID-10 2016 2017 2018 2019 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 2 1 1 

II. Neoplasias (tumores) 12 11 18 12 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár - - 1 - 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1 3 5 4 
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V. Transtornos mentais e comportamentais - 1 2 - 

VI. Doenças do sistema nervoso - 2 4 1 

VII. Doenças do olho e anexos - - - - 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 28 22 15 12 

X. Doenças do aparelho respiratório 9 14 15 28 

XI. Doenças do aparelho digestivo 3 4 2 - 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - - - - 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - - - - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 4 2 3 7 

XV. Gravidez parto e puerpério - - - - 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1 - - 2 

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas - - - - 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 3 1 4 5 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - - - - 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 6 5 2 10 

XXI. Contatos com serviços de saúde - - - - 

XXII. Códigos para propósitos especiais - - - - 

Total 68 67 72 82 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)  

Data da consulta: 16/07/2021.  

2.4.Determinantes e Condicionantes de Saúde 

2.4.1. Índice de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma unidade de medida que tem 

como objetivo aferir e apresentar o grau de desenvolvimento de determinada sociedade nos 
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quesitos de educação, saúde e renda. A utilização destas variáveis, educação, saúde e renda, 

permitem uma comparação com outros países, estados e municípios. Quanto mais perto de 

zero, menor é o indicador para os quesitos educação, saúde e renda e quanto mais próximo 

de um, melhores são as condições para esses quesitos. O município de Coqueiral apresenta 

um IDH de 0,694 estando classificado como médio desenvolvimento humano. 

2.4.2. Educação 

De acordo com informações atualizadas do censo escolar o município de Coqueiral 

conta com mais de 1200 alunos matriculados na cidade, com elevada taxa de escolaridade 

(97,4%) de 06 a 14 anos de idade. Para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio são 1602 alunos em 2021.  Total de 202 profissionais vinculados à Educação.  

O município possui 14 escolas sendo 03 estaduais, 01 Filantrópica, 01 particular e 09 

municipais. São elas: 

• Escola Estadual “Frei Eustáquio”: 

Total de alunos 170 — Anos Iniciais - Ensino Fundamental  

Totaİ de servidores — 30 servidores 

Rede Física – ótimo estado de conservação 

Transporte Escolar – não utiliza 

Evasão Escolar – zero 

 

• Escola Estadual “Maria de Aráujo Magalhães Pinto”: 

Total de alunos 177 – Anos Iniciais – Ensino Fundamental 

Total de servidores – 33 servidores 

Rede física – ótimo estado de conservação 

Transporte escolar – não utiliza 

Evasão Escolar – zero 

 

• Escola Estadual “Padre Anchieta”: 

Total de alunos 785 – Anos Finais – Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Total de servidores — 61 servidores 

Rede física — ótimo estado de conservação 

Transporte Escolar - utiliza veículos da Prefeitura Municipal de 

Coqueiral - MG  

Evasão Escolar — 157 alunos evadidos em 2020. 

 

• Escolas Municipais: 

Total de alunos — 385 alunos (84 — Ed. Infantil Creche + 119 Ed. Infantil Pré 
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Escola + 182 Ensino Fundamental Anos lniciais) 

Total de servidores — 66 servidores 

Rede física — ótimo estado de conscrvação 

Transporte Escolar: utiliza transporte escolar da Prefeitura Municipal de 

Coqueiral - MG  

Evasão Escolar — 01 alu no 

 

• APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) – Filantrópica 

Total de alunos 73 alunos (39 alunos EJA – Anos finais + 34 alunos Anos Iniciais 

Ensino Fundamental) 

Total de servidores – 09 servidores 

Rede física – ótimo estado de conservação 

Transporte Escolar – utiliza veículo da Prefeitura Municipal de Coqueiral – MG e 

da própria instituição. 

Evasão Escolar – zero 

 

• Centro de Educação Infantil Grafite – Particular 

Total de alunos – 12 alunos Educação Infantil 

Total de servidores – 03 servidores 

Rede física – ótimo estado de conservação 

Transporte Escolar – não utiliza transporte escolar 

Evasão Escolar – zero 

 

Os Programas Municipais Vigentes são: 

- PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) = O Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação 

alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo 

federal repassa, a estados, municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter 

suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura 

de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino com base 

no Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 

- PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) = O 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) consiste na transferência 

automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção, seguros, 

licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, 

câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do 

veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação 
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básica pública residentes em área rural. Serve, também, para o pagamento de serviços 

contratados junto a terceiros para o transporte escolar.  

- PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) = Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em 

caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física 

e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa fortalecer a 

participação social e a autogestão escolar. 

- PTE/ MG (Programa de Transporte Escolar de Minas Gerais) = A 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) executa ações da política 

pública de transporte escolar por meio do Programa Estadual de Transporte Escolar 

(PTE/MG). E tem como principal objetivo a transferência direta de recursos aos municípios 

mineiros que participam do Programa para o custeio do transporte dos alunos da rede 

estadual de ensino residentes na zona rural. Podem ser destinados à manutenção dos veículos 

escolares, ao pagamento de serviços de transporte contratados junto a terceiros e à aquisição 

de passe a estudantil, conforme regulamentado no Decreto nº 46.946, de 2016. 

- PAR (Plano de Ação Articulada) = O Plano de Ações Articuladas (PAR) é 

uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, fundamentada 

no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que consiste em oferecer aos entes 

federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido 

para estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a 

construção de um sistema nacional de ensino. Trata-se de uma estratégia para o planejamento 

plurianual das políticas de educação, em que os entes subnacionais elaboram plano de 

trabalho a fim de desenvolver ações que contribuam para a ampliação da oferta, permanência 

e melhoria das condições escolares e, consequentemente, para o aprimoramento do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino. 

- PSE (Programa Saúde na Escola) = O PSE é uma estratégia de integração 

da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas 

públicas brasileiras. 

- PBUM (Programa Bolsa Universitária Municipal) = O Programa Bolsa 

Universitária Municipal tem por finalidade: possibilitar ao estudante sem recursos 

financeiros suficientes, próprios ou do grupo familiar, o acesso ao ensino superior de 

graduação; incentivar jovens e adultos a iniciar os estudos em nível superior de ensino; 

auxiliar na formação de profissionais e inclusão social para o pleno desenvolvimento do 
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Município de Coqueiral; incentivar a permanência na graduação, do estudante contemplado 

pelo Programa e em situação de vulnerabilidade social e econômica; ampliar o número de 

profissionais com formação superior, de modo a propiciar a melhoria da qualidade de vida e 

a valorização do mercado de trabalho em nosso Município. 

- PBAE (Programa Busca Ativa Escolar) = A Busca Ativa Escolar é uma 

estratégia composta por uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica 

disponibilizadas gratuitamente para estados e municípios. A intenção é apoiar os governos 

na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão 

fora da escola ou em risco de evasão. Por meio da Busca Ativa Escolar, municípios e estados 

têm dados concretos que possibilitarão planejar, desenvolver e implementar políticas 

públicas que contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos. 

- PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) = O PNAIC 

é um compromisso formal assumido pelos governos federal, estaduais, municipais e do 

Distrito Federal de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 

idade, ao fim do terceiro ano do ensino fundamental. Isso implica uma articulação entre 

todos os secretários estaduais e municipais de educação, com o objetivo de ofertar cursos de 

formação continuada a professores alfabetizadores, com tutoria permanente e auxílio de 

orientadores de estudo. 

- PNLD (Programa Nacional de Livro Didático) = O Programa Nacional do 

Livro e do Material Didático (PNLD) é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, 

pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma 

sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, 

estaduais, municipais e distrital e também às instituições de educação infantil comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. 

- PRADIME (Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação) 

= O Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação, parceria do Ministério da 

Educação com a União Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME), foi criado com o 

objetivo de fortalecer e apoiar os dirigentes da educação municipal na gestão dos sistemas 

de ensino e das políticas educacionais. O intuito do programa é contribuir para o avanço em 

relação às metas e aos compromissos do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). O objetivo é oferecer a todos os dirigentes municipais 

de educação e as equipes técnicas que atuam na gestão da educação e do sistema municipal, 

um espaço permanente de formação, troca de experiências, acesso a informações 

sistematizadas e à legislação pertinente, que ajude a promover a qualidade da educação 
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básica nos sistemas públicos municipais de ensino, focando as diversas dimensões da gestão 

educacional. 

- PNCCME (Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros 

Municipais de Educação) = O programa estimula a criação de novos conselhos municipais 

de educação, o fortalecimento daqueles já existentes e a participação da sociedade civil na 

avaliação, definição e fiscalização das políticas educacionais, entre outras ações. O Pró-

Conselho tem como principal objetivo qualificar gestores e técnicos das secretarias 

municipais de educação e representantes da sociedade civil para que atuem em relação à 

ação pedagógica escolar, à legislação e aos mecanismos de financiamento, repasse e controle 

do uso das verbas da educação. Os conselhos municipais de educação exercem papel de 

articuladores e mediadores das demandas educacionais junto aos gestores municipais e 

desempenham funções normativa, consultiva, mobilizadora e fiscalizadora. 

- PIEC (Programa de Inovação Educação Conectada) = O objetivo do 

Programa de Inovação Educação Conectada, desenvolvido pelo Ministério da Educação e 

parceiros, é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso 

pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica. Nesse sentido, o Programa fomenta 

ações como auxiliar que o ambiente escolar esteja preparado para receber a conexão de 

internet, destinar aos professores a possibilidade de conhecerem novos conteúdos 

educacionais e proporcionar aos alunos o contato com as novas tecnologias educacionais. 

Fonte: dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação pelo ofício nº029/2021 de 

18 de agosto de 2021. 

 

2.4.3. Saneamento e Habitação 

O município de Coqueiral possui redes de água e esgoto em todas as ruas do 

município. O sistema de água no município atende 2.969 ligações ativas, hidrometradas, e é 

composto de dois tipos de tratamento; 

• Água superficial: captada no Córrego das Candongas através de barragem de 

gravidade que recebe o tratamento convencional na ETA – Estação de 

Tratamento de Água e abastece a maior parte da cidade. 

• Água subterrânea: captada através poços tubulares profundos, com 

tratamento de simples desinfecção, que abastece a parte alta da cidade e as 
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comunidades de Frei Eustáquio, Capituvas, Ermo da Boa Vista, Córrego das 

Canas e Coelhos. 

O sistema de esgotamento sanitário atende 2.829 ligações ativas e compreende a 

coleta e tratamento de todo esgoto gerado na cidade e na comunidade de Frei Eustáquio. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico busca melhorias para o saneamento no 

Brasil até 2033, prevendo alcançar 99% de cobertura no abastecimento de água potável, 

sendo 100% na área urbana e 92% no esgotamento sanitário, sendo 93% na área urbana. Em 

resíduos sólidos, é previsto a universalização da coleta na área urbana e a ausência de lixões 

ou vazadouros a céu aberto em todo o País. Para águas pluviais, outra meta é a redução da 

quantidade de municípios em que ocorrem inundações ou alagamentos, na área urbana de 

11% (PLANSAB, 2013). Do mesmo modo, Coqueiral deve buscar a universalização destes 

serviços no próprio Município, por meio de recursos próprios e externos, uma vez que o 

planejamento nesta área é condição indispensável para avançar nos níveis de cobertura e na 

qualidade dos serviços prestados à população. 

Fonte: dados fornecidos pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). 
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2.5. Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.1. Administrativo 

2.5.1.1.Gestão 

A Gestão em Saúde significa administrar os recursos humanos, financeiros, sanitários 

e logísticos de estabelecimentos de saúde públicos, bem como gerenciar processos e 

analisar todas as necessidades e demandas de serviços para garantir a segurança, saúde e 

prestação de um serviço com qualidade para os pacientes. 

2.5.1.2.Contabilidade 

Auxiliar o Secretário Municipal da Saúde nos assuntos pertinentes ao 

Orçamento e Finanças, orientar as coordenações e supervisões de programas sobre a 

execução financeira e orçamentária, elaborar prestação de contas ao Conselho 

Municipal de Saúde, receber e analisar as prestações de contas dos repasses 

ao terceiro setor, atender as instruções do Tribunal de Contas do Estado, Ministério da 

Saúde e demais órgãos de fiscalização, prestar informações através do Sistema de 

Informações sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS) e elaborar os demonstrativos 

financeiros e orçamentários pertinentes a Audiência Pública. 

2.5.1.3.Tesouraria 

Gerenciar todos os recursos financeiros disponibilizados pelo Fundo Municipal  

de Saúde. Assessorar a elaboração do orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde. 

Efetuar a prestação de contas referentes aos pagamentos realizados pelo FMS aos diversos 

órgãos de controle, de acordo com as determinações do Gerente Administrativo e 

Financeiro. Acompanhar a execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde. 

Disponibilizar aos órgãos de controle e fiscalização as informações do Fundo Municipal 

de Saúde, através de suas demonstrações contábeis e financeiras. Acompanhar e controlar 

os pagamentos efetuados com recursosdisponibilizados pelo Fundo Municipal de Saúde. 

2.5.1.4.Agendamento 

Com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 07h00 as11h00 das 

12h00 às 16h00 o setor é responsável pelo agendamento de consultas médicas e exames de 

acordo com a disponibilidade de vagas distribuídas, atendendo os pacientes seja pela rede 

SUS ou Consórcios (CISSUL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul 

de Minas e CISLAGOS – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região 

dos Lagos do Sul de Minas Gerais). Diariamente, a Secretaria de Saúde faz o agendamento 
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do transporte gratuito de pacientes para os mais diversos setores da saúde dentro do município 

e seus distritos para os serviços de hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, fisioterapia, 

consultas, exames entre outros. 

2.5.1.5.Convênios 

O Convênio é um acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de Saúde através da 

Secretaria Municipal de Saúde e uma entidade ou organização para buscar objetivos de 

interesse comum entre as partes. Sendo estes: 

• Universidades e Centros de Pesquisas; 

• Entidades filantrópicas/Fundações; 

2.5.1.6.Almoxarifado Central 

A Secretaria de Saúde possui um Almoxarifado Central, no qual é responsável por 

manter o controle dos estoques. As dispensações são feitas semanalmente através de 

requisições realizadas pelos coordenadores dos setores. Feitas as requisições é realizado 

uma análise do pedido, com a quantidade solicitada de cada item e a quantidade disponível 

em estoque e o histórico de consumo.  

O maior desafio para a administração pública nestes últimos tempos é organizar toda 

a logística de estoque, desenvolver ferramentas que indicam um nível de estoque que 

realmente seja o reflexo das necessidades dos órgãos públicos e acompanhar todo o 

processo desde a fase de contratação até a dispensação e o uso. A administração municipal 

neste último ano observou que manter um estoque grande é capital imobilizado sendo que 

poderia se investir em outras áreas dentro da instituição pública utilizando as técnicas de 

gestão. Sendo assim, a proposta é a reorganização do ambiente do Almoxarifado da 

Secretaria Municipal de Saúde. A criação e aplicação de um planejamento estratégico, 

assim como a utilização de suas ferramentas, resultaria no melhor desenvolvimento das 

atividades, melhor eficiência dos gastos com recurso público. O aprimoramento dos 

serviços de transporte e abastecimento para entrega dos produtos solicitados estabelecendo 

rotinas e roteirização para distribuição. 

A Secretaria de Saúde planeja a organização e classificação dos itens de acordo com 

a utilização dos mesmos classificando em ABC. Ao realizar esta classificação de todos os 

itens que compõem o sistema através de valores, facilita o desenvolvimento de ações 

estratégicas. Após a classificação dos itens da curva A são produtos comprados com maior 
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frequência e em maiores quantidades. Os produtos intermediários são do grupo B, pedidos 

em frequência menor. A última classificação são os itens de menor importância, volumosos 

em quantidades, porém valor reduzido. Após a classificação ABC, ocorre a mudança na 

metodologia de gerenciamento das instituições sem fins lucrativos, sendo novas técnicas 

administrativas adotadas. 

2.5.1.7.Regulação Municipal 

O setor de regulação é responsável por cumprir o princípio da equidade no acesso 

aos serviços de saúde. O município tem buscado estabelecer um processo de regulação 

como instrumento de gestão assim consegue atenuar a relação necessidade, demanda e 

oferta, tornando o sistema de saúde compatível e sem grandes distorções e cumprindo os 

princípios e diretrizes do SUS. 

A regulação no município é de extrema relevância e atualmente é responsável por 

executar as seguintes ações: Encaminhamento de consultas e/ou exames para Belo 

Horizonte (via SISREG) e outros municípios garantindo a organização e o ordenamento do 

acesso da população de Coqueiral referenciada, conforme a Programação Pactuada 

Integrada (PPI). Processa e informa ao Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde – DATASUS a produção dos serviços de saúde conveniados ao SUS que estão 

sob a gestão do município. Alimenta e atualiza o Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde – CNES. Municia o secretário da saúde na divisão de avaliação, controle e 

auditoria e demais áreas temáticas da secretaria, indicadores, dados e informações 

epidemiológicas para planejamento e ações de saúde. Participa das discussões com os 

técnicos da Secretaria da Saúde as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de saúde 

assim como preencher e validar virtualmente esta pactuação no sistema SISPACTO. 

Monitorar e avalia os indicadores de saúde municipais. Apoia os técnicos da Secretaria 

Municipal de Saúde na construção dos instrumentos de gestão como a Programação Anual 

da Saúde (PAS), Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), Relatório Anual 

de Gestão (RAG) no sistema DIGISUS e o Plano Municipal Plurianual. Apoia a 

organização da Conferência Municipal de Saúde. 

2.5.2. Atenção Primária 

O município de Coqueiral possui 100% de cobertura de PSF (Programa de Saúde da 

Família) com 04 unidades sendo 03 na zona urbana e 01 na zona rural e 01 EAP (Equipe 
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Atenção Primária) alocada no PSF IV. No PSF I estão cadastradas 2.193 pessoas, no PSF 

II são 1.922 pessoas, PSF estão cadastradas 1.879 pessoas e no PSF IV são 2.424 pessoas 

cadastradas. O atendimento odontológico é realizado nas quatro equipes inseridas no 

município e com credenciamento para instalação e funcionamento do Laboratório de 

Próteses Dentárias. 

2.5.2.1.Coordenação Atenção Primária de Saúde 

Compete à coordenação municipal de Atenção Básica: 

 I - realizar a gestão da rede de Atenção Básica do município de acordo com os 

princípios e diretrizes do SUS, de forma integrada com os demais níveis de gestão das 

Redes de Atenção à Saúde.  

II - integrar as práticas de gestão, as ações de Educação Permanente e de apoio 

institucional às equipes da Atenção Básica;  

III - realizar acompanhamento periódico e sistemático das equipes, promovendo 

espaços de debate sobre os processos de trabalho das equipes; 

 IV - desenvolver junto às equipes, uma rotina de avaliação e monitoramento do 

processo de trabalho e da assistência prestada à população;  

V - identificar, solicitar e acompanhar a manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos e estrutura física das unidades, com base nas demandas apontadas pelas 

equipes; 

 VI - identificar, solicitar e acompanhar o suprimento de recursos materiais para as 

Unidades Básicas de Saúde/Unidades de Saúde da Família; 

 VII - garantir, de forma regular, na agenda das equipes de Atenção Básica, períodos 

para Educação Permanente;  

VIII - realizar a cartografia do município, identificando as especificidades de cada 

território, facilitando o fluxo dos usuários na rede;  

IX - fomentar discussões sobre a Atenção Básica no Conselho Municipal de Saúde;  
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X - promover o Acolhimento Pedagógico das equipes de Saúde da Família/ Atenção 

Básica (texto reformulado);  

XI - acompanhar e alimentar as ferramentas de gestão do município relacionadas à 

Atenção Básica; 

 XII - acompanhar a atualização do SCNES em relação à Atenção Básica;  

XIII - acompanhar e analisar os dados produzidos pelas equipes de Atenção Básica 

para alimentação dos sistemas de informação; 

 XIV - apoiar as equipes de Atenção Básica na análise das informações geradas a 

partir dos sistemas de informação com interface na Atenção Básica;  

XV – apoiar na construção das políticas municipais de saúde e na implantação das 

políticas nacionais e estaduais vinculadas à Atenção Básica;  

XVI - programar, acompanhar e avaliar a execução das atividades previstas nas 

legislações referentes ao financiamento da Atenção Básica;  

XVII - estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o 

desenvolvimento integral das ações de saúde, de acordo com as prioridades estabelecidas 

na gestão;  

XVIII – fomentar a implantação dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) e outras 

formas de controle social;  

XIX - participar nos espaços regionais de discussão sobre Atenção Básica, a exemplo 

do Colegiado de Coordenadores da Atenção Básica;  

XX – realizar ações que promovam a integração da Atenção Básica com a Vigilância 

em Saúde; XXI – contribuir na elaboração e alimentação das ferramentas de gestão do 

município relacionadas à Atenção Básica; 

 XXII – promover a integração dos profissionais de Saúde Bucal com os demais 

membros da Equipe de Saúde da Família, de modo a desenvolverem ações integradas e 

correponsabilizadas; 
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 XXIII – acompanhar ações intersetoriais desenvolvidas em parceria com a Atenção 

Básica, a exemplo das condicionalidades da saúde do Programa Bolsa Família e as ações 

desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola (PSE). 

2.5.2.2.Unidades de Saúde 

As Unidades Básicas de Saúde estão inscritas no Cadastro Geral de Estabelecimentos 

de Saúde do Ministério da Saúde, dentro da área para o atendimento das Equipes de Saúde 

da Família que possuem minimamente:  

a) consultório médico e de enfermagem para a Equipe de Saúde da Família, de acordo 

com as necessidades de desenvolvimento do conjunto de ações de sua competência; 

 b) área/sala de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados 

básicos de enfermagem, uma sala de vacina e sanitários, por unidade; 

 c) equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações programadas, de forma a 

garantir a resolutividade da Atenção Básica à saúde; 

A Atenção Primária é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde e em sua 

estrutura organizacional, o coordenador de todas as Unidades é a enfermeira responsável 

pela Unidade. 

São atribuições das Equipes de Saúde da Família: conhecer a realidade das famílias 

pelas quais são responsáveis, com ênfase nas características sociais, econômicas, culturais, 

demográficas e epidemiológicas; Identificar os problemas de saúde e situações de risco 

mais comuns ao qual aquela população está exposta; elaborar, com a participação da 

comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que 

colocam em risco a saúde; executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os 

procedimentos de vigilância à saúde, nas diferentes fases do ciclo de vida; valorizar a 

relação do usuário e da família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito; 

realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; resolver os problemas de saúde 

no nível de atenção básica; garantir acesso à comunidade do tratamento dentro de um 

sistema de referência e contra referência para os casos de maior complexidade ou que 

necessitam de internação hospitalar; prestar assistência à população adscrita, respondendo 

à demanda de forma contínua e racionalizada; coordenar, participar de e/ou organizar 

grupos de educação para a saúde; promover ações intersetoriais e parcerias com 
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organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto 

dos problemas identificados; fomentar a participação popular, discutindo com a 

comunidade conceitos de cidadania, de direito à saúde e as suas bases legais; Incentivar a 

formatação e/ou participação ativa da comunidade nos Conselhos Locais de Saúde e no 

Conselho Municipal de Saúde. 

• Posto de Saúde Dr. Geraldo Rossi de Figueiredo (PSF I) 

CNES: 3984575 

Endereço: Avenida Evaristo de Figueiredo, 130 Bairro Lasmar 

Telefone: (35) 3855-1216 

Composição da equipe: 01 médico da ESF 

                                      01 enfermeira da ESF 

                                     01 técnico de enfermagem 

                                     01 cirurgião dentista 

                                     01 técnico da saúde bucal 

                                     04  agentes comunitário de saúde 

                                     01 assistente administrativo 

 

• Centro de Saúde de Coqueiral (PSF II) 

CNES: 2794322 

Endereço: Rua Boa Esperança, 235 Bairro Trevo 

Telefone: (35) 999557573 

Composição da equipe: 01 médico da ESF 

                                      01 enfermeira da ESF 

                                      01 técnico de enfermagem 

                                      01 cirurgião dentista 

                                      01 técnico da saúde bucal 

                                      04  agentes comunitário de saúde 

 

• Centro de Saúde Antônio Vitorio Siviero (PSF III) 

CNES: 2764067 

Praça Rui Barbosa, 410 Frei Eustáquio 

Telefone: (35) 998721677/997503365 

Composição da equipe: 01 médico da ESF 



27 
 

                                      01 enfermeira da ESF 

                                      01 técnico de enfermagem 

                                      01 cirurgião dentista 

                                      01 técnico da saúde bucal 

                                      05  agentes comunitário de saúde 

                                      01 assistente administrativo 

 

 

• Prefeito Antônio Idone Vilela (PSF IV) 

CNES: 7435282 

Rua Juca Faustino, 140 Bairro Lajinha 

Telefone: (35) 3855-1427 

Composição de 1 ESF e 1 EAP: 02 médicos da ESF 

                                                    02 enfermeiras da ESF 

                                                    01 técnico de enfermagem 

                                                    01 cirurgião dentista 

                                                    01 técnico da saúde bucal 

                                                    04  agentes comunitário de saúde 

                                                    01 assistente administrativo 

                                                    01 enfermeira 

 

2.5.2.3.Academia de Saúde 

O Programa Academia da Saúde foi instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde 

através da Portaria GM/MS 719, de 07 de abril de 2011, é uma estratégia de promoção da 

saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos 

conhecidos como polos onde são ofertadas práticas corporais e atividades físicas e de lazer 

e modos de vida sustentáveis para população. Esses polos fazem parte da rede de Atenção 

Primária à Saúde e são dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais 

qualificados. Como ponto de atenção no território, complementam o cuidado integral e 

fortalecem as ações de promoção da saúde em articulação com outros programas e ações 

de saúde como a Estratégia Saúde da Família, e a Vigilância em Saúde. 
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Unidade que abriga o atendimento em fisioterapia aos usuários do SUS, nas áreas de 

Ortopedia, Neurologia e Pneumologia. E implantação da Sala de Estimulação Precoce para 

auxiliar o desenvolvimento motor e cognitivo de lactentes e crianças e pode ser definido 

como um programa de acompanhamento e tratamento multiprofissional para recém-

nascidos de risco ou com alguma deficiência. Também são desenvolvidas as Práticas 

Integrativas e Complementares (PICS), tratamentos que utilizam recursos terapêuticos 

baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças como 

depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos 

paliativos em algumas doenças crônicas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

oferece, de forma integral e gratuita, procedimentos de Práticas Integrativas e 

Complementares (PICS) à população. Os atendimentos começam na Atenção Básica, 

principal porta de entrada para o SUS. Evidências científicas têm mostrado os benefícios 

do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e 

complementares. 

2.5.3. Urgência/Média Complexidade 

2.5.3.1.Pronto Atendimento Municipal (PAM) 

CNES: 2793784 

O município de Coqueiral possui uma Unidade de Pronto Atendimento com 

funcionamento de 24 horas composta pelos seguintes profissionais: Enfermeiro 

responsável técnico (RT), enfermeiro supervisor, técnico de enfermagem, auxiliar de 

enfermagem, secretário/recepcionista. O serviço de enfermagem do Pronto Atendimento 

Municipal funciona em escala de plantão durante 24 horas, sendo o plantão diurno no 

horário de 7 horas às 19 horas e o plantão noturno com horário de 19 horas às 7 horas. Os 

profissionais trabalham em escala de 12/36 horas. O Pronto Atendimento recebe pacientes 

de urgência e emergência, de acordo com processo de Classificação de Risco, agravos à 

saúde ou grau de sofrimento, de modo a priorizar atendimento, em cumprimento aos 

protocolos de atendimento clínico, com apoio diagnóstico e terapêutico. O PAM é 

composto por uma recepção, uma sala de consultório, uma sala de inalação, uma sala de 

curativo, uma sala de emergência, uma sala de observação, um posto de enfermagem, uma 

sala de expurgo e esterilização, uma sala de repouso feminino e uma sala de repouso 

masculino, uma sala de pediatria, uma sala de coordenação de enfermagem, cozinha e 
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lavanderia e sala de raios-x. Possui uma Sala de Estabilização equipada com 02 

respiradores, 02 monitores, 02 desfibriladores, 01 carrinho de emergência, 01 

eletrocardiograma, 01 foco cirúrgico, 01 bomba de infusão, 01 desfibrilador externo 

automático (DEA) que  presta o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de 

trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo 

a definir, em todos os casos, a necessidade ou não de encaminhamento a serviços 

hospitalares de maior complexidade. Possui ambulâncias simples de remoção e uma UTI 

para transporte e transferência de pacientes. A unidade possui um aparelho de Raio-X 

moderno e digital realiza exames de imagem de excelente qualidade. No contexto da 

pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19) foi separado a ala por Clínica de Urgência 

para atender demandas em geral e a primeira entrada para a entrada de pacientes 

Sintomáticos Respiratórios. 

2.5.3.2.Centro de Especialidades de Coqueiral (CEC) 

CNES: 9483144 

Unidade de referência para especialidades médicas com atendimento nas áreas de: 

cardiologia, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, neurologia, psiquiatria casos 

leves, avaliação para pequenas cirurgias e exames de ultrassonografia e eletrocardiograma. 

Através dos consórcios (CISSUL e CISLAGOS) são realizadas consultas com 

oftalmologista, exames de ecocardiograma, dentre outros.  

2.5.3.3.Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) 

CNES: 0599824 

O CAPS I presta atendimento a pessoas acima de 18 anos de idade dos municípios 

de Coqueiral e Santana da Vargem, com transtornos mentais severos e persistentes, com 

uso de álcool/drogas, com limitação de seu desenvolvimento biopsicossocial, objetivando 

promover a reinserção e / ou inserção social e profissional desses pacientes. 

 Diversas atividades são desenvolvidas: acolhimento; triagem; atendimentos 

individuais; atendimentos em grupo, grupos terapêuticos semanais; visitas domiciliares; 

visitas as unidades para discussão de casos de pacientes e elaboração do projeto terapêutico 

singular. 



30 
 

2.5.3.4.Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE)/Serviços de 

Reabilitação de Deficiência Intelectual (SERDI) 

 A instituição, trabalhando em rede com a Secretaria Municipal de Saúde possui uma 

equipe multiprofissional composta de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogos, assistente 

social, psiquiatra, neuropediatra, nutricionista e terapeuta ocupacional. O encaminhamento 

dos usuários é feito através da Junta Reguladora Municipal. A equipe multidisciplinar 

desenvolve ações de habilitação e reabilitação de deficientes intelectuais e múltiplos e 

autistas com reavaliação periódica demonstrando com clareza a evolução do quadro clínico 

e as propostas terapêuticas a pequeno, médio e longo prazo (PTI – Plano de Tratamento 

Individual) de acordo com a avaliação multidisciplinar. 

2.5.4. Vigilância em Saúde 

A Coordenação de Vigilância em Saúde (SVS), é responsável, por todas as ações 

de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores 

de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental 

e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população. 

Dentre as competências da SVS estão a coordenação de programas de prevenção e 

controle de doenças transmissíveis de relevância nacional, como aids, dengue, malária, 

hepatites virais, doenças imunopreveníveis, leishmaniose, hanseníase e tuberculose e do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI); investigação de surtos de doenças; gestão de 

sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação obrigatória e nascidos 

vivos; realização de inquéritos de fatores de risco; coordenação de doenças e agravos 

não-transmissíveis e análise de situação de saúde, incluindo investigações e inquéritos 

sobre fatores de risco de doenças não transmissíveis. 

2.5.4.1.Vigilância Sanitária 

Executar atividades e procedimentos relacionados ao meio ambiente (controle da 

qualidade da água dos sistemas públicos), ações de saúde do trabalhador, cumprimento dos 

programas federais e estaduais como SisÁgua, inspeções em estabelecimentos com 

atividades de comércio atacadista de resíduos, tratamento e disposição de resíduos 

perigosos e não perigosos e sucatas, inspeções em serviços de saúde (fisioterapia, 

fonoaudiologia, psicologia, medicina veterinária, asilo, creche, clubes sociais, academias 

de ginástica, dentre outros) e inspeções sanitárias conjuntas com as demais áreas em 
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hospitais e unidades de saúde. Recebimento e atendimento de denúncias do setor regulado. 

Conceder alvará sanitário para estabelecimentos da saúde e de interesse da saúde mediante 

critérios técnicos a serem definidos pela comissão técnica normativa. Fiscalizar a gestão 

dos resíduos de serviços de saúde, de interesse da saúde e outros estabelecimentos afins. 

2.5.4.2.Vigilância Epidemiológica 

2.5.4.2.1. Imunologia 

Desenvolver as ações de vacinação seguindo as premissas do Programa Nacional de 

Imunizações; assegurar a execução do Programa de Imunização; supervisionar 

tecnicamente a sala de vacina do serviço de saúde; acompanhar as coberturas vacinais para 

intervenções, quando necessário; manter a articulação inter e intrasetorial para garantir as 

coberturas programadas; controlar, distribuir e avaliar os imunobiológicos de rotina, 

especiais e de campanhas, além de insumos (impressos, seringas agulhas, etc); avaliar e dar 

apoio técnico nas investigações de notificações de eventos adversos pós-vacinais; avaliar 

e orientar conduta das notificações de alteração de temperatura de exposição de 

imunobiológicos distribuídos no setor público; promover treinamento de recursos humanos 

em sala de vacinas, rede de frio, eventos adversos e sistema de informação; coordenar, 

alimentar e monitorar os sistemas de informações próprios do Programa Nacional de 

Imunizações; gerenciar e garantir a manutenção da Rede de Frio; monitorar a vigilância 

dos Eventos Adversos Pós Vacinação; exercer outras competências correlatadas. 

2.5.4.2.2. Endemias/Zoonoses 

As atribuições do profissional do Agente de Combate a Endemias estão 

regulamentadas pela Lei Nº 11.350 de 05 de outubro de 2006: Art. 4 “O Agente de Combate 

às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e 

controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado”. 

Os agentes trabalham em contato direto com a população, podendo contribuir para 

promover uma integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental. As 

atribuições no combate aos vetores são: 

Programa de Controle da Raiva: campanha de vacinação de cães e gatos, captura, 

avaliação clínica e observação de animais agressores, coleta e remessa de material 
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biológico, postos de vacinação antirrábica, ações educativas, Programa de Controle da Lva: 

inquérito canino, cobertura de foco, avaliação clínica, eliminação de reservatórios, 

borrifação de inseticida de efeito residual para controle de vetores, Controle de Populações 

Animais:captura de animais de grande porte em vias públicas, orientação à demanda geral 

relacionada a animais, Programa de Controle de Vetores: ADL, supervisão das ações de 

campo, casa a casa, arrastões, mutirões, bloqueios controle de criadouros, bloqueio 

nebulização, PE / IE, imóveis e criadouros de difícil acesso. 

2.5.5. Assistência Farmacêutica 

Identificar ações voltadas à Assistência Farmacêutica junto ao Plano Municipal de 

Saúde, às demandas do controle social e da rede básica. Promover a seleção/padronização 

de medicamentos essenciais à assistência farmacêutica municipal, de acordo com critérios 

de racionalidade e custo. Favorecer o Ciclo de Assistência Farmacêutica, contribuindo para 

práticas mais racionais no que se refere à padronização, aquisição, dispensação e prescrição 

de medicamentos. Garantir a adequação das áreas físicas das farmácias da rede, 

favorecendo a atuação profissional dos farmacêuticos e a manutenção da integridade dos 

medicamentos. Organizar em conjunto com a rede os processos de trabalho dos 

farmacêuticos, considerando os diversos níveis de atuação. Estabelecer e revisar 

periodicamente as normas e critérios relacionados à Assistência Farmacêutica para a rede 

municipal de saúde. Estabelecer os mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação 

das ações básicas de Assistência Farmacêutica no município, contribuindo nas avaliações 

sistematizadas. Promover educação em saúde na área de Assistência Farmacêutica no 

âmbito municipal, visando o uso racional de medicamentos. Promover a dispensação de 

medicamentos como ato profissional farmacêutico relacionado à responsabilidade técnica 

do estabelecimento farmacêutico, à orientação sobre a terapia farmacológica e à supervisão 

dos demais profissionais que colaboram com as atividades das farmácias da rede municipal 

de saúde. Elaborar a programação de aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos. 

Coordenar e acompanhar os processos de compras de medicamentos dos componentes e 

insumos farmacêuticos. Coordenar as atividades relacionadas ao recebimento, conferência, 

guarda, conservação e distribuição dos medicamentos e insumos farmacêuticos. 

Supervisionar os processos de controle físico e contábil dos estoques de medicamentos e 

insumos farmacêuticos. Desenvolver estudos de farmacoeconomia direcionados ao perfil 

da rede municipal de saúde, facilitando o estabelecimento de indicadores e a abordagem de 
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critérios de custo-benefício e custo efetividade. Desenvolver estratégias, políticas, 

programas e ações que visem garantir o uso racional de medicamentos. Disseminar a 

Farmacovigilância, estimulando notificações de Reações Adversas a Medicamentos e/ou 

Queixas Técnicas. Apoiar a divulgação de informação sobre medicamentos, participando 

de atividades educativas sobre o uso adequado de medicamentos. Coordenar o acesso a 

medicamentos da REMUME e de Programas de Saúde Governamentais, articulando com 

as demais esferas de governo. Estabelecer os mecanismos de acompanhamento, controle e 

avaliação das ações básicas da Assistência Farmacêutica no município, contribuindo nas 

avaliações sistematizadas. 

2.6.Controle Social 

Os Conselhos Municipais de Saúde são órgãos colegiados de caráter deliberativo e 

permanente, formados por prestadores de serviço, representantes do governo, profissionais 

da saúde e também usuários. Nesta instância, a representação dos usuários acontece de 

maneira paritária em relação aos outros membros, ou seja, os usuários tem direito à metade 

dos representantes. Em sua função de elaborar e controlar a execução da política pública 

da saúde regional, o Conselho Municipal de Saúde: 

✓ Monitorar a execução das ações na área da saúde; 

✓ Participar da formulação das metas para a área da saúde; 

✓ Reunir-se ao menos uma vez por mês; 

✓ Acompanhar os recursos que são destinados ao Fundo Municipal de Saúde e 

também os repasses de programas federais. 

O Conselho Municipal de Saúde está envolvido na discussão de temáticas essenciais 

como o orçamento destinado à saúde, a política de recursos humanos, a relação com o setor 

privado, as epidemias, o saneamento básico, as estratégias de vigilância à saúde e muitos 

outros aspectos. Desta forma, os Conselhos acompanham a assistência médica individual 

oferecida à população, fiscaliza, obtêm informações, na proposta de estratégias ou mesmo 

na tomada de decisões (no limite das competências do Conselho). Os instrumentos de 

planejamentos são inseridos para apreciação no Digisus, o Conselho insere suas análises e 

considerações no sistema. Caso o documento esteja aprovado é obrigatória a inserção da 

resolução de Conselho.   
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2.7. Indicadores Gerais da Política Nacional de Saúde 

Este tópico apresenta os indicadores da Pactuação Interfederativa. Os indicadores são 

pactuados anualmente e analisados no relatório anual de gestão, discutindo as melhorias., 

cumprimento de metas e ações que podem ser realizadas.  

Importante incluir este tópico no instrumento de gestão que norteia os demais pois 

os indicadores subsidiam a análise da implementação das políticas públicas no município. 

Os indicadores e metas propostas abaixo descritos são as metas para 2021, conforme 

pactuado no âmbito municipal no Conselho Municipal de Saúde e nas instancias de 

pactuações estaduais.  
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Pacto Interfederativo 2021 

 

 

 

 



 

2.8.Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 

DIRETRIZ Nº 1 - Fortalecimento da Atenção Básica 

OBJETIVO Nº 1.1 - Fortalecer o Programa Saúde da Família 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.1.1 
Manutenção das Atividades da 

ESF 

Porcentagem de unidades 

básicas de saúde em 

funcionamento 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Garantir a manutenção das unidades básicas de saúde 

1.1.2 
Manutenção da equipe 

multidisciplinar 

Equipe estratégica 

multidisciplinar 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Aprimorar com a equipe de saúde da família aos pacientes que precisam de atendimento domiciliar 

1.1.3 
Manutenção do Serviço dos 

Agentes Comunitários de Saúde 

Equipes estratégicas da APS 

mantida 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manutenção das atividades do programa Agentes Comunitários de Saúde 
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1.1.4 
Manter a cobertura do programa 

Saúde da Família 

Percentual de população do 

município cadastrada na ESF 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter cadastros da População Referenciada 

1.1.5 

Fortalecer insumos necessários 

para o atendimento assistencial 

das ESF 

Percentual de unidades básicas 

de saúde em funcionamento 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter o suprimento de insumos para as USB's em quantidade suficiente para atendimento de demanda de cuidados 

Ação Nº 2 – Aquisição e manutenção de computadores para processo de informatização das Unidades de Saúde 

1.1.6 

Buscar parcerias com Centros 

Universitários, Faculdades e 

Universidades 

Percentual de projetos 

desenvolvidos 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 – Desenvolver  Projetos de Extensão  

 

OBJETIVO Nº 1.2 – Manter a metodologia para cumprimento dos Indicadores Previne Brasil 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 
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1.2.1 

Aprimorar o processo de trabalho 

e estrutura das equipes de saúde 

da família 

Avaliação da equipe - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 – Estabelecer plano de ação para acompanhamento do cumprimento de metas 

Ação Nº 2 – Ampliar a faixa etária de realização de mamografia para 40 a 59 anos 

 

OBJETIVO Nº 1.3 - Efetivar e manter as ações do Programa Saúde da Mulher 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade 

de Medida 

1.3.1 

Manter o cumprimento da meta 

pactuada no SISPACTO de exames 

preventivos do colo uterino 

Diminuição de complicações 

e internações relacionadas à 

saúde da mulher 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter a coleta de exames preventivos do colo uterino para todas as unidades de PSF 

1.3.2 
Aumentar o número de realização de 

preventivos 

Razão de exames 

citopatológicos de colo de 

útero/ano 

- -  -  0,30 0,30 Razão 

Ação Nº 1 - Manter a coleta de exames preventivos do colo uterino para todas as unidades de PSF 
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1.3.3 Realizar Campanha Outubro Rosa Campanha realizada - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar campanha de prevenção com ciclos de palestras voltadas para Saúde da Mulher. 

1.3.4 
Aumentar a razão de exames de 

mamografia 

Razão de exames de 

mamografia/ano 
- -  -  0,40 0,40 Razão 

Ação Nº 1 - Realizar exames de mamografia em escala de mutirão com manutenção e acompanhamento das pacientes que realizaram exame no 

ano anterior 

1.3.5 
Proporcionar o seguimento/tratamento 

nos casos de câncer de colo de útero 

Percentual de tratamentos 

realizados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar o tratamento no nível ambulatorial das lesões precursoras do câncer de colo de útero de todas as mulheres 

1.3.6 
Atender as gestantes com consultas de 

pré natal 

Percentual de gestantes 

acompanhadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Atender as gestantes, no mínimo 6 consultas 

1.3.7 
Investigar todos os óbitos de mulheres 

em idade fértil e maternos 

Percentual dos óbitos 

investigados e analisados 
- -  -  75,00 75,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar vigilância, investigação e análise dos óbitos de mulheres em idade fértil e maternos 

1.3.8 
Ofertar os exames de sangue para as 

gestantes 

Percentual de exames 

realizados e demanda 

existente 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 
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Ação Nº 1 - Ofertar a todas as gestantes cadastradas acompanhamento efetivo em toda a rede da atenção básica e na GO 

1.3.9 

Realizar Campanhas de Educação em 

Saúde para Gestantes (Curso de 

Gestante) 

Trabalhos realizados - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar curso de gestante para mulheres que realizam pré-natal no SUS. 

 

OBJETIVO Nº 1.4 - Manter e aprimorar o funcionamento do Programa Saúde na Escola (PSE) – Ciclo 2022-2025 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.4.1 

Desenvolver ações programadas 

em todas escolas municipais e 

estaduais 

Monitoramento dos trabalhos e 

produção das atividades 
- -  -  100,00 100,00 Proporção 

Ação Nº 1 - Realizar em parceria com as escolas as ações de promoção e prevenção de doenças dos alunos 

Ação Nº 2 - Implantar o Programa Crescer Saudável 

 

OBJETIVO Nº 1.5 - Manter o funcionamento da Saúde do Trabalhador 

Nº Descrição da Meta Indicador (Linha-Base) 
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Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 

1.5.1 
Fortalecer o atendimento à 

população trabalhadora 

Percentual de trabalhadores 

atendidos 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Facilitar o acesso para a população que trabalha 

 

OBJETIVO Nº 1.6 – Manutenção do programa Saúde do Homem 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.6.1 
Realizar Campanha 

Novembro Azul 
Campanha realizada - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar sensibilização sobre a saúde do homem com ênfase na realização do exame PSA livre e total 

 

OBJETIVO Nº 1.7 – Fortalecer ações de acompanhamento da saúde de crianças de 0 a 6 anos 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 
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1.7.1 Investigar óbitos infantis e fetais Percentual de óbitos infantil - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Investigar todos os óbitos infantis e fetais em tempo oportuno 

1.7.2 
Acompanhamento multidisciplinar 

de todas as crianças de 0 a 5 anos 

Percentual de crianças 

acompanhadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Garantir o acompanhamento da puericultura com pediatra nas Unidades. 

 

OBJETIVO Nº 1.8 - Fortalecer o programa de Controle da Tuberculose e Hanseníase 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.8.1 
Capacitação de profissionais 

da ESF 

Percentual de profissionais 

capacitados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais da APS para identificação dos sintomáticos respiratórios 

1.8.2 
Identificar e tratar os casos de 

tuberculose pulmonar 

Percentual de cura dos casos de 

tuberculose pulmonar 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar a busca ativa dos sintomáticos respiratórios e tratá-los 

 

OBJETIVO Nº 1.9 - Fortalecer o Programa de Monitoramento de Hipertensos e Diabéticos 



 

43 
 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.9.1 
Garantir acompanhamento dos 

pacientes hipertensos e diabéticos 

Percentual de hipertensos e 

diabéticos acompanhados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Garantir acompanhamento de hipertenso com aferição de pressão 

1.9.2 
Acompanhamento nutricional de 

hipertensos e diabéticos 

Diminuição do IMC dos 

usuários 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter, através da nutricionista da equipe multidisciplinar a realização do grupo para acompanhar os pacientes 

1.9.3 
Garantir profissional habilitado para 

desenvolvimento de atividades físicas 

Número de sessões por ano 

de atividades físicas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Estimular hábitos de vida saudável através da atividade física 

1.9.4 

Manutenção dos indicadores do 

monitoramento de hipertensos e 

diabéticos 

Percentual de hipertensos e 

diabéticos acompanhados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Monitorar pressão dos hipertensos e hemoglobina glicada dos diabéticos 

 

OBJETIVO Nº 1.10 - Fortalecer o Programa Nacional de controle do Tabagismo 
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Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.10.1 
Manter grupos de apoio a 

pacientes tabagistas 

Percentual de encontros 

realizados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter o grupo dando suporte ao usuário que deseja parar de fumar fornecendo medicamentos e apoio profissional 

 

OBJETIVO Nº 1.11 - Fortalecer o grupo de saúde mental nas Unidades de Saúde 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação da 

meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.11.1 
Manutenção das atividades de 

saúde mental nas Unidades  

Percentual de casos de regresso 

à internação 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 – Acompanhamento com psicólogo, psiquiatra 

Ação Nº 2 – Matriciamento da Atenção Primária 

Ação Nº 3 - Diminuir casos de regresso à internação 

 

OBJETIVO Nº 1.12 - Manter a Política Estadual de Promoção da Saúde no município 
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Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.12.1 

Ofertar atividades físicas 

semanalmente a zona urbana e 

rural 

Percentual de atividades 

físicas realizadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar ações de práticas integrativas corporais e/ou atividades físicas com a população na Academia da Saúde 

1.12.2 
Realizar ações de educação em 

saúde 
Ações de educação em saúde - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar junto à comunidade atividades coletivas de educação em saúde voltadas para a promoção da saúde 

1.12.3 

Registrar o consumo alimentar 

no SISVAN de crianças 

menores de 2 anos 

Percentual de registro no 

SISVAN 
- -  -  100,00 30,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Registro do consumo alimentar de crianças menores de 2 anos 

1.12.4 

Realizar o acompanhamento 

de usuários no Programa Bolsa 

Família 

Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de saúde 

dos inscritos no Programa 

Bolsa Família 

- -  -  100,00 80,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Familia 
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OBJETIVO Nº 1.13 – Atuar nas ações do serviço de combate a dengue e promover um trabalho intersetorial 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.13.1 

Realizar visitas em imóveis elegíveis 

para controle vetorial de dengue, 

chikunguya, zica e febre amarela 

Percentual de imóveis 

visitados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar pelo menos 6 ciclos de visitas em imóveis 

Ação Nº 2 – Estabelecer plano de ação para fechamento dos ciclos 

1.13.2 
Manutenção dos serviços dos Agentes 

Comunitários de Endemias 

Percentual de ações 

realizadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manutenção das atividades do Programa dos Agentes Comunitários de Endemias 

1.13.3 
Realizar o LIRA (Levantamento Rápido 

de Índices para o Aedes Aegypti) 

Percentual de levantamentos 

realizados 
- -  -  3 100 Número 

Ação Nº 1 - Realizar levantamento por amostragem da quantidade de imóveis com a presença de recipientes com larvas 

1.13.4 
Manutenção do Programa de Controle da 

Doença de Chagas (PCDCh) 

Número de levantamentos 

dos vetores da Doença de 

Chagas 

- -  -  1 10.000 Número 
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Ação Nº 1 - Realizar o levantamento dos vetores da Doença de Chagas 

 

OBJETIVO Nº 1.14 - Fortalecer o serviço de Vigilância Epidemiológica 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade 

de Medida 

1.14.1 
Encerrar os casos de doenças de 

notificação compulsória 

Proporção de casos de DNCI 

encerradas 
- -  -  80,00 80,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Encerrar oportunamente todos os casos de doenças notificação compulsória 

1.14.2 

Investigar óbitos infantis, fetais, 

maternos e de mulheres em idade 

fértil 

Percentual dos óbitos 

investigados e analisados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar vigilância, investigação e análise dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil 

1.14.3 

Realizar análises para os parâmetros 

de coliformes fecais preconizadas no 

plano da Diretriz Nacional 

(SISAGUA) 

Proporção de análises 

realizadas em amostras de 

água para consumo humano 

- -  -  100,00 100,00 Proporção 

Ação Nº 1 - Realizar analise mensal para os parâmetros de coliformes fecais totais, de vigilância da qualidade da água para consumo humano 
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OBJETIVO Nº 1.15 – Promover melhorias na Atenção Básica para manutenção das atividades 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.15.1 
Manutenção dos prédios físicos 

da Secretaria Municipal de Saúde 
Percentual de ações realizadas - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter a compra de novos equipamentos e manutenção das Unidades, de acordo com a demanda que forem surgindo 

 

OBJETIVO Nº 1.16 - Expandir e Fortalecer o serviço de imunização 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.16.1 
Atingir meta de cobertura vacinal 

estabelecida pelo MS 

Percentual de cobertura 

vacinal alcançada 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 – Ampliar horário de atendimento ao público 

Ação Nº 2 - Realizar vacinação para as crianças de 0 a 2 anos no calendário Nacional de Vacinação 

Ação Nº 3 - Reestruturação do serviço para a Campanha de Vacinação Covid-19 
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1.16.2 

Garantir o fornecimento de 

insumos e recursos para o setor de 

imunização 

Percentual de insumos e 

recursos fornecidos 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter o que for necessário a sala de vacina 

1.16.3 
Estender a imunização para os 

trabalhadores em horário especial 

Percentual de trabalhadores 

imunizados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Capacitar recursos humanos para estender a imunização aos trabalhadores 

 

OBJETIVO Nº 1.17 - Efetivar as ações do Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento ao Covid-19 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

1.17.1 Mitigação do vírus Covid-19 no território 
Percentual de ações 

realizadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Orientar o Comércio Local - empresários locais 

Ação Nº 2 - Realizar Campanhas de orientação em geral de prevenção à disseminação do Covid-19 

Ação Nº 3 - Entregar medicamento de uso crônico e insumos na casa dos pacientes crônicos debilitados e pacientes maiores de 60 anos 

(Campanha Remédio em Casa) 
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Ação Nº 4 - Manter a Central de Atendimento ao COVID-19 

Ação Nº 5 - Aplicar o Plano de Trabalho para a Reabertura Gradual do Comércio 

Ação Nº 6 - Fiscalizar, através dos Agentes Sanitários e Fiscais tributários o comércio local/Reinspeção 

Ação Nº 7 - Realizar triagem epidemiológica dos funcionários do comércio local e funcionários públicos 

Ação Nº 8 - Realizar monitoramento e orientações para os funcionários e internos da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

Ação Nº 9 - Aplicar o Plano de Trabalho para a Safra de Café 

Ação Nº 10 - Contratar empresa de Serviço de Apoio Tático para auxiliar nas ações de enfrentamento do COVID-19 

Ação Nº 11 - Reorganizar o serviço de Tratamento Fora do Domicilio (TFD) 

Ação Nº 12 - Desinfectar locais públicos (Postos de Saúde, áreas próximas e Praças Públicas) 

Ação Nº 13 – Monitorar e acompanhar o cenário epidemiológico do município 

1.17.2 
Capacitação técnica para enfrentamento da 

pandemia do Covid-19 

Percentual de ações 

realizadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Sensibilizar, orientar e qualificar os profissionais de saúde quanto às medidas de biossegurança 

Ação Nº 2 - Elaborar POP's (Procedimentos Operacionais Padrão) 

Ação Nº 3 - Distribuir EPI's (equipamentos de proteção individual) para os profissionais de saúde, profissionais do Asilo e APAE 
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Ação Nº 4 - Adquirir rouparia hospitalar para os profissionais de saúde e motoristas 

Ação Nº 5 – Concessão de gratificação temporária e transitória aos servidores 

1.17.3 

Reorganização do serviço de saúde 

(estrutura física e serviços) para 

enfrentamento da pandemia do COVID-19 

Percentual de ações 

realizadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 – Manter a  porta de entrada específica para sintomáticos respiratórios, com fluxo separado no Pronto Atendimento 

Ação Nº 2 - Adquirir kits para testes rápidos 

Ação Nº 4 - Intensificar a limpeza nos postos de saúde 

Ação Nº 5 - Aplicar o Plano de Retomada da Saúde Bucal no município de Coqueiral 

Ação Nº 6 - Aplicar o Plano de Retomada da Fisioterapia no âmbito municipal 

Ação Nº 7 - Reorganizar os atendimentos médicos na Atenção Primária e no Centro de Especialidade de Coqueiral 

Ação Nº 8 - Aplicar o Plano de Telemonitoramento de pacientes crônicos nas Unidades de Saúde 

Ação Nº 9 - Aplicar o Plano de Retomada dos preventivos e rastreio do câncer de mama 

Ação Nº 11 - Aplicar o Protocolo de Tratamento Precoce de medicamentos e fluxograma de medicamentos 

Ação Nº 12 - Aplicar o Plano de retorno ao trabalho presencial do SERDI I (APAE) 

Ação Nº 13 - Reorganizar os serviços de saúde para retomada dos atendimentos médicos e equipe multidisciplinar 
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Ação Nº 14 - Realizar triagem de pré-natal no cenário da COVID-19 

Ação Nº 15 – Aplicar o projeto Brasil Conta Comigo 

Ação Nº 16 - Aplicar o Plano de Contingência para Vacinação de COVID-19 

Ação Nº 17 – Aplicar o Projeto Vacinação Solidária 

Ação Nº 18 – Aquisição e uso de totens e tapetes sanitizantes 

Ação Nº 19 - Aplicar o Protocolo de Atendimento Fisioterápico a pacientes confirmados de COVID-19 

Ação Nº 20 - Aplicar o Protocolo de Testagem rápida 

Ação Nº 21 – Discussão do Plano de Colapso do Serviço do Sistema de Saúde 

Ação Nº 22 - Aplicar o Protocolo de Investigação de Óbitos por COVID-19 

Ação Nº 23 – Aplicar Protocolo Sanitário de Retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da COVID-19 

1.17.4 

Reorganização do serviço de saúde 

(estrutura física e serviços) para 

enfrentamento Pós-Covid 

Percentual de ações 

realizadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

 

Ação Nº 01 – Atendimento e acompanhamento aos pacientes com sequelas após contaminação da Covid-19. 

DIRETRIZ Nº 2 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica 
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OBJETIVO Nº 2.1 - Promover o acesso à assistência farmacêutica nos diversos níveis de atenção à saúde adotando medidas que garantam 

o acesso com qualidade 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade 

de Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

2.1.1 
 Manutenção do fornecimento de 

medicamentos previstos na REMUNE 

Percentual de prescrições 

atendidas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Fornecer os medicamentos à população de prescrições oriundas do SUS 

Ação Nº 2 – Atualização da REMUNE 

2.1.2 
Melhorias e manutenção da Farmácia 

de Minas 

Percentual de atendimentos 

realizados e medicamentos 

dispensados 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 – Elaboração e revisão de todos os POP’s da farmácia 

Ação Nº 2 – Elaboração e implantação do Programa Medicamento Solidário 

Ação Nº 3 – Elaboração e implantação do Programa Logística Reversa de Medicamentos 

2.1.3 

Oportunizar acesso dos pacientes com 

necessidade de medicamentos de alto 

custo 

Percentual de dispensação de 

medicamentos de alto custo 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 
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Ação Nº 1 - Viabilizar o acesso a medicamentos contemplados na lista de alto custo do Estado de Minas Gerais 

2.1.4 

Garantir insumos e 

medicamentos para pacientes em 

tratamento de diabetes mellitus 

Percentual de dispensação 

de insumos e medicamentos 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

 

Ação Nº 1 - Garantir insumos e medicamentos para pacientes com Diabetes mellitus cadastrados nos questionários de triagem 

 

OBJETIVO Nº 2.2 - Campanhas de Mobilização visando informar mais e melhor a população 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano(2018-2021) 

Unidade 

de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade 

de Medida 

2.2.1 
Realizar ações de 

educação permanente 

Percentual de ações 

de educação 

permanente 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Elaborar o cronograma de Educação Permanente para os servidores da Saúde 

 

DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecimento, estruturação e aperfeiçoamento da Vigilância em Saúde 

OBJETIVO Nº 3.1 - Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde 
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Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

3.1.1 
Manutenção de veículo para a 

equipe de Vigilância em Saúde 

Percentual de inspeções preventivas 

nos veículos 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manutenção preventiva e corretiva do veículo para desenvolvimento das ações 

3.1.2 

Inspecionar os estabelecimentos 

sujeito ao controle sanitário 

municipal 

Percentual de estabelecimentos 

inspecionados 
- -  -  100,00 100,00 Proporção 

Ação Nº 1 - Atender e acolher as denúncias, reclamações e demandas relacionadas aos riscos em vigilância sanitária 

3.1.3 

Atender as denúncias, 

reclamações e demandas 

relacionadas à vigilância sanitária 

Percentual de denúncias, 

reclamações e demandas 

encaminhadas para a Vigilância 

Sanitária 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Atender e acolher as denúncias, reclamações e demandas relacionadas aos riscos em vigilância sanitária 

3.1.4 

Inspecionar comércios 

alimentícios para notificações 

técnicas da VISA 

Percentual de estabelecimentos 

alimentícios 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar notificações técnicas da VISA em comércios alimentícios 
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OBJETIVO Nº 3.2 – Efetivar ações de zoonoses 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

3.2.1 
Garantir a Vacinação de 

cães e gatos em campanha 

Percentual de cães e gatos 

vacinados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar a campanha anti rábica cumprindo a meta proposta pela SES 

3.2.2 
Intensificar controle de 

zoonoses 
Percentual de ações monitoradas - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Buscar parcerias com ONG's e instituições para diminuir população canina com projeto de castração 

 

DIRETRIZ Nº 4 - Fortalecer a participação da comunidade e controle social na gestão do SUS 

OBJETIVO Nº 4.1 - Fortalecimento dos vínculos do cidadão, conselheiros e comunidade com o SUS 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 
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4.1.1 Fortalecimento do controle social 

Percentual de instrumentos de 

gestão encaminhados ao Conselho 

para apreciação 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 – Elaboração, construção e discussão dos instrumentos de gestão 

4.1.2 
Manutenção da Ouvidoria 

Municipal 

Percentual de respostas dentro do 

prazo estabelecido 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter Ouvidoria Municipal nas Unidades de Saúde através de conversa, relatórios, e-mail, telefones ou ouvidoria geral 

4.1.3 

Manter articulação entre o 

Conselho Municipal de Saúde e 

Secretaria de Saúde 

Percentual de instrumentos de 

gestão encaminhados para 

apreciação em dia 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar reuniões para melhor interação entre Secretaria e Conselho no sentido de aprimorar as Políticas de Saúde no município. 

 

DIRETRIZ Nº 5 - Facilitar o acesso aos serviços especializados 

OBJETIVO Nº 5.1 - Ampliar o acesso ao atendimento especializado com elaboração de protocolo de atendimento e/ou procedimentos 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade 

de Medida 
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5.1.1 Ofertar consultas especializadas 

Percentual de consultas 

médicas ofertadas nas 

especialidades 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Atender consultas especializada com encaminhamentos da Atenção Básica 

5.1.2 
Manter participação no Consórcio 

Intermunicipal de Saúde (CISSUL) 

Número de parcelas de rateio 

anual em Consórcio 

Intermunicipal de Saúde 

- -  -  12 12 Número 

Ação Nº 1 – Aumento do valor do repasse com o CISSUL para ofertar consultas e exames especializados e pagamento em dia. 

5.1.3 
Estabelecer convênio com Consórcio 

CISLAGOS 

Número de parcelas de rateio 

anual em Consórcio 
- -  -  12 12 Número 

Ação Nº 1 - Organizar o acesso às ações e serviços de atenção especializada a partir das necessidades da Atenção Primária 

5.1.4 

Ampliação da oferta de exames e 

procedimentos com demandas 

reprimidas represadas na SMS 

Percentual de procedimentos 

especializados realizados e 

demanda existente 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar mutirão de procedimentos especializados que auxiliam no diagnóstico e que estão com demanda reprimida 

Ação Nº 2 – Ampliação de ofertas de exames e procedimentos a pacientes portadores de condições crônicas não agudizadas 

5.1.5 
Manter pactuação com Poços de 

Caldas para cirurgia Bariátrica 

Percentual de pacientes 

acompanhados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Atender a demanda de pacientes que necessitam de cirurgia Bariátrica 
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5.1.6 Ofertar consultas com oftalmologista Percentual consultas ofertadas - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter o contrato com o médico oftalmologista para atendimento de consultas 

5.1.7 
Manter parceria com CER II Três 

Pontas 

Percentual pacientes 

acompanhados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Ofertar atendimento a pacientes com problemas motores. 

5.1.8 
Manter parceria com Centro Auditivo 

de Alfenas (CER II) 

Percentual de pacientes 

acompanhados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Encaminhar pacientes ao Centro Auditivo de Alfenas para avaliação e conduta a partir de encaminhamento da fonoaudiologia 

5.1.9 
Garantir a realização de exames de 

imagem 

Percentual de exames 

realizados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Ofertar procedimentos de imagem Raio-X, tomografia, USG, ressonância, cintilografia e cateterismo 

5.1.10 
Ofertar realização de 

eletrocardiogramas e ultrassonografias 

Percentual de exames 

realizados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Atender a demanda de eletrocardiogramas e ultrassonografias 

5.1.11 

Reorganização e elaboração de 

estratégias para execução de cirurgias 

eletivas 

Percentual de demanda 

existente 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Atender a demanda de pacientes que necessitam de cirurgias eletivas 
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5.1.12 Fornecer transporte para paciente TFD 
Percentual de pacientes 

acompanhados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Fornecer de forma humanizada transporte para pacientes que fazem tratamento fora do domicilio priorizando oncologia e 

hemodiálise 

5.1.13 
Ampliar a frota de veículos para 

transporte de pacientes em TFD 

Percentual de veículos 

adquiridos 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Fornecer de forma humanizada transporte para pacientes que fazem tratamento fora do domicilio 

5.1.14 

Desenvolver projetos para a aquisição 

de equipamentos para Clinica de 

Fisioterapia 

Percentual de equipamentos 

adquiridos 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manutenção da Clínica de Fisioterapia 

5.1.15 
Aquisição de um veículo para a 

Secretaria de Saúde 

Percentual de veículos 

adquiridos 
- -  -  1 1 Número 

Ação Nº 1 - Fornecer transporte exclusivo para pacientes em tratamento oncológico 

5.1.16 
Manutenção da oferta de exames de 

Análises Clinicas 

Percentual de exames 

realizados  
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Garantir a manutenção do convênio com Laboratório de Análises Clinicas/Filantropia e Privado 
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5.1.17 

Ofertar testes rápidos para sífilis, HIV 

e hepatite B e C nas Unidades de 

Saúde 

Percentual exames realizados - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Descentralizar a realização de testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite B e C 

5.1.18 
Manter atendimento médico 

especializado 

Percentual de consultas 

médicas ofertadas  
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter atendimentos de Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedista, Cardiologista 

Ação Nº 2 - Manter oferta de consultas com Ortopedista 

Ação Nº 3 - Negociar possibilidade de voltar os atendimentos ambulatoriais de Ortopedia para cirurgia eletiva 

 

5.1.20 Manter parceria com APAE/SERDI 
Percentual de pacientes 

acompanhados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter parceria para atendimento de pacientes com deficiência intelectual e múltipla em diversas idades. 

Ação Nº 2 - Manter parceria para atendimento de pacientes com sequelas Pós-COVID. 

 

OBJETIVO Nº 5.2 - Manutenção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 
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5.2.1. 
Acompanhamento de todos os 

usuários com transtornos mentais. 

Percentual de pacientes 

atendidos e acompanhados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Atendimento e acompanhamento dos pacientes com transtornos mentais 

 

DIRETRIZ Nº 6 - Qualificação do Serviço e Estrutura de Urgência Municipal 

OBJETIVO Nº 6.1 - Humanizar e ampliar o atendimento a urgência/emergência 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação da 

meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

6.1.1 

Manter participação no Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da 

Microrregião do Sul de Minas 

(SAMU) 

Número de parcelas de rateio 

anual em Consórcio 

Intermunicipal de Saúde 

- -  -  12 12 Número 

Ação Nº 1 - Manter o repasse em dia com o SAMU 

6.1.2 
Manutenção de ambulâncias para 

remoção de urgência e emergência 

Percentual de veículos em 

manutenção 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manutenção do veículo para garantir a remoção dos pacientes de urgência e emergencia para cidades vizinhas de forma 

humanizada 
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6.1.3 
Manutenção do Sistema de 

Informação 

Percentual de sistemas em 

funcionamento 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter Sistema de Informação próprio para melhor qualidade no atendimento 

6.1.4 
Manter repasse da subvenção às 

entidades filantrópicas 

Número de repasse anual à 

entidade filantrópica 
- -  -  12 12 Número 

Ação Nº 1 - Fortalecer as entidades filantrópicas 

 

DIRETRIZ Nº 7 - Estabelecimento de mecanismos e processos para regular o acesso ao SUS no município e região 

OBJETIVO Nº 7.1 - Estabelecer meios e ações para garantir o direito constitucional de acesso universal, integral e equânime ao SUS. 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

7.1.1 
Monitorar, revisar e adequar a PPI 

Assistencial 

Percentual revisões de 

remanejamento  
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar revisões e remanejamento quando necessário respeitando os cronogramas de remanejamento 

7.1.2 

Elaborar, executar e controlar exames, 

procedimentos e cirurgias requeridas por 

profissionais da Rede Municipal de Saúde 

Percentual de exames, 

procedimentos e cirurgias 

realizadas 

- -  -  100,00 100,00 Percentual 



 

64 
 

Ação Nº 1 - Manter a regulação municipal de exame, procedimentos e cirurgias 

 

DIRETRIZ Nº 8 - Estruturar a Gestão em Saúde 

OBJETIVO Nº 8.1 - Melhor integração entre os setores da Saúde no âmbito do município 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade 

de Medida 

8.1.1 

Implantar metodologia de acompanhamento 

e rastreabilidade dos processos facilitando a 

comunicação e acesso a informação 

Percentual de ações 

realizadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 – Reuniões sobre projetos, planejamento, ações e estratégias 

Ação Nº 2 - Divulgar os trabalhos realizados em todos os setores para melhor articulação 

 

OBJETIVO Nº 8.2 - Atualizar/melhorar o instrumento da avaliação de Desempenho para maior eficiência das funções desempenhadas 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 
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8.2.1 

Manter e/ou melhorar instrumento 

de avaliação de desempenho dos 

profissionais 

Percentual de profissionais 

avaliados 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Implantar um Programa de meritocracia para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde 

Ação Nº 2 - Realizar estudo do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 

 

OBJETIVO Nº 8.3 - Identificação de situações problemas e propostas de solução 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

8.3.1 
Reuniões da equipe ou 

individual com a gestão 
Percentual de reuniões realizadas - -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Reuniões da equipe para discussão dos principais problemas e desenvolvimento de estratégias de enfrentamento 

 

OBJETIVO Nº 8.4 - Fortalecer a Política de Educação Permanente em saúde para todos os profissionais 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 
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8.4.1 

Garantir a educação permanente e 

humanizado aos profissionais da saúde 

voltados à Politica Humaniza SUS 

Percentual de ações 

realizadas 
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais por meio de cursos oferecidos pela SRS, MS e pelo ensino EAD 

 

OBJETIVO Nº 8.5 - Elaborar o cronograma de manutenção das Unidades de Saúde 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e avaliação 

da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

8.5.1 

Elaborar cronograma de 

manutenção e reforma das 

Unidades de Saúde 

Percentual de unidades 

reformadas 
- -  -  1 1 Número 

Ação Nº 1 - Elaborar cronograma de manutenção dos prédios 

 

OBJETIVO Nº 8.6 – Melhorias na infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta 

Prevista 

2021 

Meta Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade de 

Medida 

8.6.1 
Construção de prédios para 

a Secretaria de Saúde  

Percentual de construção 

realizada 
- -  -  1 1 Número 
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Ação Nº 1 – Construção da Secretaria Municipal de Saúde 

Ação Nº 2 – Construção do Centro de Especialidades de Coqueiral (CEC) 

Ação Nº 3 – Construção do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde 

 

OBJETIVO Nº 8.7 - Manter os serviços de saúde existentes no Município mediante políticas públicas garantindo acesso universal da 

população aos serviços de saúde 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Indicador (Linha-

Base) Meta 

Prevista 

2021 

Meta 

Plano(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 
Valor Ano 

Unidade 

de Medida 

8.7.1 

Garantir a manutenção dos serviços 

prestados pelos profissionais de saúde com 

insumos, correlatos e medicamentos, 

salários em dia 

Percentual dos serviços 

prestados  
- -  -  100,00 100,00 Percentual 

Ação Nº 1 - Manter o os serviços em funcionamento 

Ação Nº 2 – Organizar a cadeia logística do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde 
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