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SAÚDE e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Qnt(s). AÇÃO 

PROGRAMADA 

META 

2006 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
1.  

 

• Recuperação da capacidade integral de 

atendimento da rede pública de Unidades 

Básicas, Mistas e de atendimento hospitalar 

especializado em saúde 

 Aumento da média anual de consulta básica por habitante nas 

especialidades básicas para 3,5 consultas/habitante/ano, com  

implementação de central de consultas e exames (Central de Regulação)

Consultas 

realizadas e 

reguladas 

pela central 

2.  • Estruturação de todas as unidades de saúde para o 

atendimento prioritário à criança e o adolescente 

Capacitação de todas as unidades de saúde para a redução do índice de nascidos 

vivos com baixo peso ao nascer e redução da taxa de mortalidade infantil para 

no mínimo 18 casos por 1000 nascidos vivos 

Unidades 

públicas e 

privadas 

qualificadas 

3.  • Estruturação de todas as unidades básicas,mistas, 

de atenção especializada e hospitalar para o 

atendimento humanizado de acordo com a 

política nacional de humanização do SUS 

 100% das unidades de saúde qualificadas para a ação de equipes 

multiprofissionais, para o trabalho intersetorial de promoção em saúde 

da comunidade, tendo o acolhimento como diretriz da atenção à saúde e 

redução de filas com um objetivo central. 

Unidades 

qualificadas 

4.  • Estruturação das unidades básicas para a atenção 

pré-natal qualificada 

 100% das unidades estruturadas visando o aumento da cobertura de 

nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal para uma 

proporção maior que 95% 

Unidades 

capacitadas 

para o 

atendimento 

pré-natal 

5.  • Estruturação do comitê de mortalidade materna  Implementação do comitê de mortalidade materna visando a redução da 

proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados e a 

Comitê 

estruturado  
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redução da taxa de mortalidade materna para menos de 90 casos por 

1000.000 nascidos vivos 

6.  • Implementação de atendimento a saúde da terceira 

idade em todas as URGs 

 Unidades capacitadas para o atendimento em saúde da terceira idade, 

com ações preventivas e curativas visando a redução da taxa de 

internações por AVC, para um índice menor ou igual a 28 internações 

por população na faixa de 40 anos 

Serviços 

capacitados 

7.  • Implementação de atendimento descentralizado a 

hipertensão arterial e a diabetes em todas as 

URGs do município 

 Capacitar unidades básicas de saúde e unidades mistas para a 

prevenção, diagnósticos e tratamento da hipertensão e diabetes, visando 

a redução de internações por cetoacidose e coma diabético melitus para 

uma taxa menor que 30% do total de internações por diabéticos e 

redução da mortalidade por causas cardiovasculares. 

Unidades 

capacitadas 

para 

atendimento 

8.  • Implantação de unidades descentralizadas do 

atendimento a tuberculose, em todas as URGs 

do município 

 Serviços de saúde com profissionais capacitados e com estrutura de 

diagnóstico e tratamento adequado para o atendimento , visando a 

redução da proporção de abandono de tratamento para menos que 10% 

Unidades 

capacitadas 

para 

atendimento 

9.  • Implantação da descentralização da assistência a 

Hanseníase, de acordo com a meta de 

eliminação da doença em todas as URGs do 

município 

 Serviços de saúde capacitados para o atendimento e acompanhamento 

da Hanseníase, visando a redução da taxa de detecção de casos novos 

de hanseníase para menos de 3% e do abandono de tratamento para 

menos que 10% 

Unidades 

Básicas de 

Saúde 

capacitadas 

10.  • Implantação de assistência odontológica em todas 

as URGs do Município, de acordo com a 

estrutura do Programa Brasil Sorridente 

 Implantação de gabinetes odontológicos em 70% das unidades básicas 

com apoio de 4 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) 

Gabinetes 

odontológic

os instalados 
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(Assistência básica especializada1) 

11.  • Estruturação do programa de assistência 

farmacêutica  

 Implementação da dispensação de medicamentos básicos, organizada de 

acordo com os princípios do SUS 

Programa 

implantado 

12.  • Estruturação do serviço de apoio diagnóstico  Ampliação da capacidade de oferta pública de diagnósticos laboratorial 

(patologia clínica, bioquímica etc) e de imagenologia (Raio X, 

Ultrassonografia, tomografia,etc) 

Serviço 

ampliado 

13.  • Implantação de equipes completas do programa de 

saúde da família 

 Aumento da cobertura do Programa de Saúde da Família de 10% para 

45% da população, incluindo a assistência odontológica 

Equipes de 

saúde da 

família 

implantadas 

14.  • Implantação de unidades de vigilância em saúde 

em todas as URGs do município 

 Descentralização do trabalho dos guardas de endemias/agentes de 

vigilância ambiental, articulado ao trabalho de prevenção das unidades 

básicas e programa de saúde da família 

Ações 

descentraliz

adas 

15.  • Implementação dos programas de saúde coletiva e 

atenção integral à saúde 

 Descentralização das ações de saúde coletiva em 100% das unidades de 

saúde do município. 

Programas 

descentraliz

ados 

16.  • Recuperação da capacidade integral de 

atendimento do Hospital Geral de Nova Iguaçu 

 Recuperar os ambulatórios do hospital integrando-os a rede assistencial 

do município, para atender a70%  da demanda por serviços de atenção 

especializada ambulatorial  

Atenção 

integral 

17.  • Ampliação de serviços de média e alta 

complexidade do Hospital Geral de Nova Iguaçu

 Cadastramento dos serviços de alta complexidade existentes e 

ampliação dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico do hospital, 

Serviços de 

média e alta 
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de forma a atender a 70% da demanda existente em Nova Iguaçu complexida

de 

18.  • Ampliação de serviços de média e alta 

complexidade do Hospital Geral de Nova Iguaçu

 Reestruturação do Samu 192, com aumento do número de equipes e de 

postos de tele atendimento. 

Equipes 

implantadas 

19.  • Estruturação do sistema de atenção em urgência e 

emergência municipal 

 Ampliação do atendimento em unidades mistas/24 horas, configurando 

em rede integrada entre as unidades básicas, unidades mistas e a 

emergência do Hospital Geral de Nova Iguaçu 

Rede 

implantada 

20.  • Implementação do programa de saúde mental  Ampliação dos Centros Atenção Psico-social, criação de centro de 

atenção aos dependentes de álcool e drogas e implementação do projeto 

de residências terapêuticas 

Programa 

implantado 

21.  • Implantação de programa de saúde do trabalhador  Implantar unidade de referência em saúde do trabalhador em articulação 

com a rede nacional de saúde do trabalhador(RENAST) 

Unidade 

implantada 

22.  • Viabilizar a implementação das propostas contidas 

no Plano Municipal de Saúde 

 Cronograma de implementação definido de acordo com a deliberação 

da Conferência Municipal de Saúde 

Plano 

Executado 

23.  • Implantar programa de desprecarização do 

trabalho 

 Organização de concurso público para a secretaria municipal e 

regularização das situações trabalhistas diversas 

Programa 

implantado 

24.  • Implantar programa de educação permanente para 

o trabalhador do SUS 

 Estruturação de ações de capacitação dos trabalhadores de saúde 

visando a sua qualificação nas prioridades de atendimento à população 

Trabalhador

es 

capacitados 
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25.  • Instituir o processo de contratualização do setor 

privado de serviços do SUS  

 Efetivação de contratos com 100% de rede privada, de acordo com a 

necessidade de complementação do setor público, nas áreas de atenção 

de média e alta complexidade 

Contratos 

firmados 

26.  • Instituir dotação específica para o Conselho 

Municipal de Saúde. 

 Conselho Municipal de Saúde estruturando de acordo com legislação, 

viabilizando seu papel fiscalizador. 

Recursos 

alocados no 

orçamento. 

27.  • Estruturar física e materialmente os diversos 

setores administrativos da SEMUS. 

 Secretaria Municipal de Saúde Estruturada de acordo com a legislação 

do SUS e a condição de gestão plena de sistema. 

Infra-

Estrutura.  

28.  • Instituição do fundo Municipal de Saúde na 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 Recursos previstos para a saúde, integralmente alocados no Fundo 

Municipal de Saúde, conforme previsto pela Lei 8142. 

Fundo 

Implantado. 

29.  • Estruturação do setorde licitação e compras na 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 Realização de todo o processo licitatório, preconizado na Lei 8666, 

planejado e executado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Setor 

implantado. 

30.  • Alocação dos recursos previstos pela Emenda 

Constitucional 29 no Fundo Municipal de Saúde.

 Plano de Contas da Secretaria Municipal implantado de acordo com a 

arrecadação municipal e com as transferências estaduais e federais 

previstas pelo SUS. 

Plano de 

Contas 

executado. 
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