
 

Indicador  

Diretriz  Promoção, Prevenção e Proteção de IST/AIDS 

Objetivo Disponibilizar insumos de prevenção para 90% das ações de prevenção de IST/AIDS programadas no município de 
Bauru, em especial, dar continuidade às ações programadas de promoção à saúde e prevenção de práticas seguras para 
mulheres em parceria com atenção básica de Bauru. 

Meta Aquisição e distribuição de preservativos masculinos em ações e campanhas de prevenção. 

 

Indicador  

Diretriz  Promoção, Prevenção e Proteção de IST/AIDS 

Objetivo Reduzir a transmissão vertical de IST/AIDS 

Meta Realizar testagens para o HIV, Sífilis e hepatite B em 80% das gestantes no acompanhamento do pré-natal, até o 
momento do parto. 

 

Indicador  

Diretriz  Promoção, Prevenção e Proteção de IST/AIDS   

Objetivo Ampliar diagnóstico e Monitoramento Laboratorial, além de realizar, em parceria com o estado, campanha de ampliação 
de diagnóstico do HIV, no município de Bauru. 

Meta  Adquirir material e outros insumos para o desenvolvimento das ações e campanhas de prevenção em Bauru. 

 Realizar campanha em 100% das unidades de saúde de gestão municipal 

 

Indicador  

Diretriz  Enfrentamento da Epidemia de HIV e outras DST entre Gays, outros HSH e Travestis 

Objetivo 
 

Dar continuidade as ações de prevenção de DST/AIDS e Hepatites Virais entre gays outros HSH e travestis, em parceria 
com ONG de Bauru. 

Meta  Realizar ações e mobilizações para testagem voluntária visando o diagnóstico e disponibilização de insumos de 
prevenção para pop de gays, travestis, transexuais, durante de ações intra e extra -muro coordenadas pelo CTA. 

 Disponibilizar gel lubrificante e outros insumos de prevenção para pop vulnerável (gays, HSH, Travestis). 

 Realizar atividades educativas e preventivas com a oferta de testagem rápida do HIV, sífilis, hep. B e C na semana da 
diversidade de Bauru. 

 Realizar capacitação dos profissionais de saúde do CTA e CRMI sobre gerenciamento de risco. 

 Realizar capacitação e aprimoramento de profissionais de saúde da rede pública de Bauru para atendimento de PEP 
(sexual, ocupacional e violência sexual). 

 Articular com a rede de atenção à saúde de Bauru e estabelecer novo fluxo de atendimento para PEP (sexual, 
ocupacional e de violência sexual) a partir do PCDT PEP do MS. 

 

Indicador  

Diretriz  Atenção às pessoas vivendo com HIV/AIDS 

Objetivo Garantir o cuidado às pessoas com HAIV/AIDS 

Meta Ter implementado em pelo menos 90% das ações programadas para aprimoramento da atenção às PVHA. 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia de acesso a fórmula infantil na Política HIV/AIDS 

Objetivo Adquirir e disponibilizar formula infantil as crianças expostas ao HIV em acompanhamento no CRMI/SAE de Bauru. 

Meta Ter disponibilizado fórmula láctea infantil para 100% das crianças expostas ao HIV em acompanhamento, no município 
de Bauru. 

 

Indicador  

Diretriz  Atenção às pessoas acometidas por IST 

Objetivo Garantir o cuidado às pessoas com IST 

Meta Implementar 80% das ações programadas para aprimoramento da atenção portadores de IST. 

 

Indicador  

Diretriz  Educação permanente para o cuidado com IST/HIV/AIDS 

Objetivo 
 

Promover educação continuada para profissionais de saúde e cuidadores/pessoas com IST/HIV/AIDS, além de 
Implementar a capacidade de gestão, informação e governança dos do programa e serviços de saúde DST/HIV/AIDS e 
Hepatites virais, em Bauru. 

Meta Promover o aprimoramento técnico-científico a 90% dos profissionais de saúde da área da assistência e parceiros que 
trabalham com HIV/Aids e outras DST. 

 



 

Indicador Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente no município de 
Bauru. 

Diretriz  Garantia do acesso ao diagnóstico do câncer do colo do útero, conforme preconizado pelo MS 

Objetivo 
 

Ampliar a oferta e acompanhar o número de coletas e material citopatológico nas mulheres na faixa etária indicada pelos 
programas de rastreamento do Ministério da Saúde, oportunizando o rastreamento do câncer de colo de útero no âmbito 
do SUS. 

Meta Ampliar a cobertura anualmente. 

 

Indicador Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos. 

Diretriz  
 

Promover o cuidado integral às mulheres nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulta e idosa), 
considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na Atenção Básica, nas 
redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

Objetivo 
 

Acompanhar e apresentar os indicadores aos diversos setores da sociedade quanto à gravidez de adolescentes de 10 a 
19 anos com o objetivo de intervir e nortear as ações de saúde nas unidades básicas, escolas (programa saúde na 
escola), Maternidades no território, Secretaria Municipal de Bem-Estar Social (SEBES), Conselho Tutelar e 
representantes do Ministério Público. 
Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e  ações voltadas para a promoção da saúde 
sexual e saúde reprodutiva de adolescentes com o objetivo de diminuir a incidência de gravidez indesejada. 

Meta Reduzir a proporção de gestantes adolescentes  

 

Indicador Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde. 

Diretriz  
 

Promover o cuidado integral às mulheres nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulta e idosa), 
considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na Atenção Básica, nas 
redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

Objetivo 
 

 Acompanhar o acesso e a qualidade da assistência ao pré-natal e ao parto, visando uma boa assistência e o aumento 
no percentual de mulheres que optem pelo parto normal. 

 Ampliar as ações educativas em conjunto com os diversos setores em especial a Maternidade visando esclarecer as 
parturientes quanto ao momento do parto e pós-parto, dúvidas a respeito das vias de parto e benefícios do parto 
normal para o binômio mãe-bebê. 

 Analisar variações territoriais, temporais e sociais da proporção de partos normais, identificando situações de 
desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. 

 Subsidiar os processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção à 
saúde da mulher e da criança. 

Meta  

 

Indicador Número de atividades educativas realizadas com gestantes de último trimestre de gestação. 
Reuniões realizadas em parceria com Secretaria da Saúde e Maternidade Santa Isabel e Reuniões realizadas nas 
Unidades Básicas de Saúde. 

Diretriz  
 

Promover o cuidado integral às mulheres nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulta e idosa), 
considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na Atenção Básica, nas 
redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

Objetivo 
 

 Preparar gestantes de último trimestre, através da realização de atividades educativas, a respeito do parto e pós-
parto, dúvidas a respeito das vias de parto e benefícios do parto normal para o binômio mãe-bebê e cuidados com o 
bebê recém-nascido. 

 Diminuir a ansiedade e dúvidas das mães em especial as primigestas sobre o tema, bem como preparar 
acompanhantes sobre o fluxo de atendimento na Maternidade Santa Isabel. 

Meta Garantir a participação de pelo menos 50% das gestantes acompanhadas pela Rede Municipal de Saúde em atividades 
educativas realizadas na rede de saúde. 

 

Indicador Investigação de óbitos maternos, fetal e infantil 

Diretriz  
 

Promover o cuidado integral às mulheres nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulta e idosa), 
considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na Atenção Básica, nas 
redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

Objetivo 
 

 Investigar em tempo oportuno todos os óbitos maternos, fetais e infantis ocorridos no período através de informações 
existentes nos prontuários eletrônicos PEC – e-SUS, SIS pré-natal e visita domiciliar. 

 Encaminhar todas as informações decorrentes da investigação dentro dos prazos estabelecidos a fim de que o 
Comitê de Mortalidade tenha condições de analisar os dados apresentados pela Rede Básicas em relação a 
assistência ao pré-natal somando-se as informações da Rede Hospitalar responsável pelos atendimentos 
relacionados ao parto e pós-parto. 

Meta Realizar a investigação de 100% dos casos maternos, fetal e infantil. 

 
 
 
 
 
 
 



Indicador Número de atendimento ao recém-nascido nos primeiros 10 dias de vida. 

Diretriz  
 

Promover o cuidado integral aos indivíduos nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulta e idosa), 
considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na Atenção Básica, nas 
redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

Objetivo 
 

Garantir o atendimento ao RN nas Unidades Básicas de Saúde em até 10 dias após o nascimento, através do teste do 
pezinho e/ou avaliação e consulta de enfermagem e/ou consulta médica (pediatra ou generalista). 

Meta Prestar atendimento aos RN dentro dos primeiros 10 dias a 100% das crianças que são encaminhadas a Rede Básica de 
Saúde. 

 

Indicador Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 

Diretriz  
 

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de Atenção Básica em tempo oportuno, com ênfase na 
humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde de acordo com os apontamentos epidemiológicos 
e de territórios de maior vulnerabilidade social. 

Objetivo 
 

Garantir o acesso da população em relação aos serviços, considerando que a Atenção Básica no SUS, constituindo-se 
como ordenadora do cuidado nos sistemas loco regionais de Saúde e eixo estruturante de programas e projetos, além de 
favorecer a capacidade resolutiva e os processos de territorialização e regionalização em saúde. 
Ampliar a cobertura da AB, seja por meio de equipes de AB tradicional ou Estratégia de Saúde da Família 
Garantir estratégias para ações e serviços de saúde que para promoção da saúde e prevenção de doenças, em especial, 
academias da saúde ou demais estratégias. 

Meta Ampliar cobertura de Atenção Básica no município para 60%. 

 

Indicador Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde de Atenção Básica 

Diretriz  
 

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de Atenção Básica em tempo oportuno, com ênfase na 
humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde de acordo com os apontamentos epidemiológicos 
e de territórios de maior vulnerabilidade social. 

Objetivo 
 

 Garantir estrutura física necessária e adequada conforme legislações relativas as normas sanitárias e de 
acessibilidade para a construção, ampliação e reforma das Unidades Básicas de Saúde existentes e que futuramente 
sejam construídas em novos territórios. 

 Construir novas Unidades de Saúde para os serviços que apresentam deficiências estruturais que já não possuem 
condições de se realizar reformas ou ampliações, considerando tempo de construção, projeto arquitetônico 
inadequado as legislações atuais e que apresentam grandes aumentos em suas populações. 

 Construir novas Unidades de Saúde em territórios onde haja deficiência de cobertura de Atenção Básica em razão de 
novos projetos habitacionais, identificação de critérios epidemiológicos e vulnerabilidades sociais. 

 Ampliar Unidades de Saúde de AB já existentes que possuem condições estruturais e projeto arquitetônico que 
garanta as ampliações conforme legislações vigentes, dos serviços que apresentam deficit de salas de atendimentos 
e espaços que melhorem o conforto e ambiência dos usuários e profissionais de saúde. 

 Reformar as Unidades que apresentam boas condições arquitetônicas porém devido ao fluxo de usuários e 
necessidades de melhorias estruturais necessitam de reparos e manutenção de Rede elétrica, lógica, hidráulica, 
pintura interna e externa, melhorando as conforto e ambiência dos serviços. 

Meta Realizar 02 construções e 05 reformas nas unidades municipais de saúde. 

 

Indicador Ampliação da velocidade de internet e capacidade da Rede lógica das Unidades de Saúde de Atenção Básica. 

Diretriz  
 

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de Atenção Básica em tempo oportuno, com ênfase na 
humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde de acordo com os apontamentos epidemiológicos 
e de territórios de maior vulnerabilidade social, garantindo a transmissão de informações aos órgãos de monitoramento 
de produção, qualidade e avaliação da assistência 

Objetivo 
 

Garantir velocidade de rede de internet e rede lógica suficiente para atender a demanda dos serviços de saúde de 
Atenção Básicas, para melhorar o registro e a transmissão das informações aos diversos sistemas de informação do 
Ministério da Saúde (e-SUS, SISCAN, SIS pré-natal, SINAN, SPNI, GAL, entre outros) em tempo oportuno, agilizando o 
processo de trabalho da Rede. 

Meta Adequar a velocidade de rede de internet e rede lógica nas 24 Unidades de Saúde de Atenção Básica. 

 

Indicador Mobiliários e equipamentos para novos serviços e manutenção dos existentes 

Diretriz  
 

Garantir o acesso aos serviços de saúde de Atenção Básica em tempo oportuno, com ênfase na humanização, equidade 
e no atendimento das necessidades de saúde de acordo com os apontamentos epidemiológicos e de territórios de maior 
vulnerabilidade social, equipando e mobiliando os serviços de acordo com as necessidades e legislações pertinentes a 
assistência a ser ofertada aos usuários, oportunizando a melhoria da ambiência e conforto aos usuários e trabalhadores 
da Saúde. 

Objetivo 
 

 Adquirir os equipamentos e mobiliários necessários para abertura de novos serviços de saúde, objetivando a garantia 
da qualidade, conforto e ambiência dos atendimentos ofertados a população usuária atendida na Rede municipal de 
Atenção Básica. 

 Garantir a substituição de equipamentos e mobiliários para as Unidades de Saúde de Atenção Básica já existenteso 
objetivando a garantia da qualidade, conforto e ambiência dos atendimentos ofertados a população usuária já 
atendida na Rede. 

Meta Equipar e mobiliar os serviços de saúde da AB 

 
 
 



 

Indicador Grau de satisfação da população usuária em relação aos serviços de Atenção Básica do Município 

Diretriz  
 

Garantir o acesso aos serviços de saúde de Atenção Básica em tempo oportuno, com ênfase na humanização, equidade 
e no atendimento das necessidades de saúde de acordo com os apontamentos epidemiológicos e de territórios de maior 
vulnerabilidade social, visando a satisfação do público usuários. 

Objetivo 
 

 Diminuir o número de queixas apresentadas pelos munícipes em relação aos serviços prestados pela Rede de 
Atenção Básica de Saúde. 

 Garantir que a população usuária seja acolhida em suas demandas nas próprias Unidades de Saúde sem que os 
mesmos tenham que recorrer a outros pontos de atenção da Rede para essa finalidade. 

 Diminuir o número de queixas apresentadas junto a ouvidora relacionada a atendimentos realizados pela Rede de 
Atenção Básica. 

 Aumentar a satisfação dos usuários diante dos serviços ofertados pela Rede de Atenção Básica.  

 Identificar e qualificar as queixas apresentadas a ouvidoria com a finalidade de apresentar a gestão os pontos de 
maior fragilidade nos atendimentos prestados pela Rede AB e possíveis interversões. 

Meta Redução do número de queixas na AB  

 

Indicador Implantação novos serviços que integram a Rede de Atenção Básica 

Diretriz  
 

Implantar a Equipe de Consultório na Rua, sendo esta uma nova modalidade que integra a Rede de Atenção Básica, 
visando ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de Atenção Básica em tempo oportuno, com ênfase na 
humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde de acordo com os apontamentos epidemiológicos 
e de territórios de maior vulnerabilidade social. 

Objetivo 
 

 Implantar a Equipe de Consultório na Rua, no Núcleo de Saúde Centro. 

 Prestar atendimento aos usuários em situação de Rua e usuários de substâncias psicoativas que não estão 
vinculados a nenhum serviço de Atenção Básica. 

Meta Assistir em atendimento básico de saúde 100% dos usuários em situação de Rua. 

 

Indicador Manutenção e ampliação da Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica e de Atenção Domiciliar 
garantindo as reposições e ampliações de Recursos humanos na área conforme a necessidade. 

Diretriz  
 

Garantir o acesso aos serviços de saúde de Atenção Básica em tempo oportuno, com ênfase na humanização, equidade 
e no atendimento das necessidades de saúde de acordo com os apontamentos epidemiológicos e de territórios de maior 
vulnerabilidade social, visando a satisfação do público usuários. 

Objetivo 
 

 Garantir a manutenção da cobertura populacional pelos serviços de Atenção Básica e Atenção Domiciliar através da 
reposição de servidores exonerados, aposentados e devido a óbito. 

 Ampliar a cobertura populacional na área de Atenção Básica através das contratações de profissionais enfermeiros, 
agentes comunitários de saúde e médicos a fim de parametrizar as equipes de acordo com Política Nacional de 
Atenção Básica. 

 Prever ampliação de jornada dos profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem de 30 para 40 horas a fim de 
parametrizar as equipes de saúde. 

 Finalizar contratação dos profissionais de 02 EMADs e 1EMAP para posterior adequação junto Sistema de Apoio a 
Implementação de Políticas em Saúde – SAIPS e com passar a receber os recursos decorrentes desses serviços. 

Meta Ampliar cobertura da Atenção Básica 60%. 

 

Indicador Cobertura de acompanhamento no cuidado domiciliar nas três modalidades assistenciais (AD1 / AD2/ AD3) no Programa 
Melhor em Casa. 

Diretriz  Assistir integralmente os pacientes acompanhados no cuidado domiciliar nas três modalidades assistenciais (AD1/AD2/ 
AD3) conforme diretrizes estabelecidas no Programa Melhor em Casa. 

Objetivo 
 

Ofertar um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em 
domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde independente da faixa 
etária a todos os pacientes restritos ao leito e ao lar cadastrados nos serviços de Atenção Básica. 

Meta  

 

Indicador Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) 

Diretriz  
 

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, 
equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, 
ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS. 

Objetivo 
 

Monitorar as famílias cadastradas no Cadastro de Único da Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e 
beneficiárias do Programa Nacional Bolsa Família no que se refere às condicionalidades de Saúde, que tem por objetivo 
ofertar ações básicas, potencializando a melhoria da qualidade de vida das famílias e contribuindo para a sua inclusão 
social. 

Meta Acompanhar a condicionalidade Saúde de 66% das famílias cadastradas no Programa Bolsa Família (PBF)  

 
 

Indicador  

Diretriz  Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde 

Objetivo Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e análise conjunta da necessidade de aprimoramento. 



Meta PCCS revisado 

 

Indicador  

Diretriz  Promover ações de gestão para garantia da eficiência dos recursos públicos 

Objetivo 
 

Instituir que cada unidade de saúde realize levantamento de centro de custos, onde será avaliado o custo necessário 
para que a respectiva unidade promova o cuidado, em especial, com controle, monitoramento e mais eficiência no 
serviço. 

Meta Centro de Custo Implantado pela SMS 

 

Indicador  

Diretriz  Buscar a ampliação da informatização da rede municipal de saúde 

Objetivo 
 

Informatizar a rede de saúde para captura dos dados de cuidado, gestão de custos, informação em vigilância, 
dispensação de medicamentos, agendamentos e consultas e rede de urgência com o objetivo de promover gestão da 
informação, bem como aprimorar e melhorar a informatização da atenção básica e sua integração e conectividade. 

Meta Garantir a conectividade da rede de saúde 

 

Indicador  

Diretriz  Ampliar o acesso do usuário SUS da rede municipal às informações relativas à SMS 

Objetivo 
 

Promover medidas para que o usuário da rede municipal de saúde tenha acesso às informações da SMS, bem como 
instituir ações de relação direta do usuário com a rede de saúde, incluindo retorno oportuno das solicitações de 
informação e acolhimento 

Meta Implantação de ouvidoria 

 

Indicador  

Diretriz  Buscar mecanismos e ações para garantir a comunicação das ações em saúde para população 

Objetivo 
 

Criar estratégia de comunicação das ações executadas pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como informações para 
a população. 

Meta Implantação de tecnologias para comunicação com a comunidade 

 

Indicador  

Diretriz  Ampliar a capacidade da SMS em gerenciar projetos relativos à melhoria das ações e serviços de saúde 

Objetivo Buscar profissionais de notório saber e consultorias para apoio na gestão da SMS 

Meta Abertura de processos formais para apoiadores da rede de saúde/consultorias 

 

Indicador  

Diretriz  Ampliação da relação ensino-saúde-comunidade 

Objetivo 
 

Estimular para que a rede de saúde de Bauru possa ser utilizada por alunos de graduação e pós-graduação de 
instituições de ensino locais, em especial, como campo de cuidado e prática na formação de profissionais de saúde na 
rede de atenção, com foco no paciente e no SUS, em especial com contrapartida para saúde pública. 

Meta Alunos de medicina utilizando a rede de saúde local 

 

Indicador  

Diretriz  Desenvolver estratégias para desenvolvimento tecnológico em saúde 

Objetivo 
 

Discussão do Complexo Industrial e Inovação em Saúde para Bauru como um conjunto de setores que desenvolvem 
atividades produtivas no campo da saúde e que mantêm relações intersetoriais para a realização de diversas atividades: 
1) pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I); 
2) produção, compra e venda de insumos de saúde e de serviços, assim como de conhecimentos e tecnologia, bem 
como geração de emprego e renda na área da saúde 

Meta Polo tecnológico implantado 

 

Indicador  

Diretriz  Ampliar a discussão e diálogo sobre a judicialização 

Objetivo Desenvolver estratégias para redução da judicialização da saúde pública local 

Meta Implantação de núcleo de apoio técnico ao judiciário 

 
 
 
 
 
 



 

Indicador  

Diretriz  Adotar políticas inclusivas e de equidade 

Objetivo 
 

Garantir a todos os usuários do SUS estratégias de cuidado e políticas específicas para acesso igualitário em saúde com 
equidade de ações e para populações específicas e vulneráveis 

Meta  

 

Indicador  

Diretriz  Garantia do cuidado em Vigilância Epidemiológica para doenças relacionadas às arboviroses (dengue e outras doenças) 

Objetivo 
 

Adotar medidas para a garantia de cuidado e redução dos índices de morbimortalidade por dengue e outras doenças 
relacionadas com as arboviroses 

Meta Monitoramento dos casos confirmados por dengue 

 

Indicador  

Diretriz  Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente 

Objetivo Implementar e pactuar diretrizes para políticas de educação em saúde 

Meta  Realizar adesão aos programas de financiamentos do MS e/ou Estadual com vistas à adoção de política referente a 
educação em saúde 

 Investir em processo de educação permanente através da implantação do Núcleo de Educação Permanente e 
Humanização Municipal 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade em Saúde 

Objetivo 
 

Desenvolver ações e estratégias para priorizar a Saúde da Pessoa Idosa, seja para a atenção ambulatorial, apoio 
familiar, cuidado dia ou atenção hospitalar. 

Meta  

 

Indicador  

Diretriz  Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade em Saúde 

Objetivo 
 

Buscar soluções para o problema do tempo de espera para internação hospitalar dos pacientes que esperam vagas nos 
Pronto Socorros e UPAs do município, em especial, articular com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Ministério da 
Saúde para aumentar número de leitos hospitalares na região, bem como propor para que o município faça cogestão 
para assumir a regulação e o acesso para a internação dos casos de urgência, não sendo mais enviada solicitação de 
internação para a central de regulação do Estado (CROSS). 

Meta Aumento no número de leitos hospitalares 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade em Saúde 

Objetivo Redução da mortalidade infantil 

Meta Redução de 01 dígito da mortalidade infantil municipal  

 

Indicador  

Diretriz  Adequação de rede especializada municipal para leitos de internação 

Objetivos 
 

Buscar pactuação com a Secretaria Estadual de Saúde para que o município de Bauru assuma a gestão hospitalar de 
um equipamento de saúde (hospital) atualmente de gestão estadual. 

Meta Assumir Gestão do Hospital de Base 

 

Indicador  

Diretriz  Organização da rede de atenção à saúde 

Objetivo 
 

Distritalizar/regionalizar a atenção à saúde do município de forma que os serviços e ações de saúde sejam realizados por 
regiões de saúde, com novo formato de organograma no sentido de tornar os meios de gestão compatíveis com a 
necessidade, onde em cada região haja a integralidade de atenção (urgência e emergência, atenção básica, assistência 
farmacêutica e vigilância em saúde, além do acesso para atenção especializada e saúde mental). 

Meta Mudança do organograma 

 
 
 
 
 
 
 



Indicador  

Diretriz  Organização da rede de atenção à saúde 

Objetivo 
 

Investir em estrutura física para reformas e construções das unidades de saúde da rede municipal de saúde que possam 
dar condições de ambiência e equipamentos para melhor acolher o usuário, bem como dar condições para que os 
profissionais de saúde possam prestar a assistência e a promoção de saúde 

Meta Elaborar e implementar plano estratégico de melhorias prediais e estruturais em todas as unidades de saúde, 

 

Indicador  

Diretriz  Organização da rede de atenção à saúde 

Objetivo 
 

Criar o Projeto ALÔ SAÚDE, que será um serviço de contato telefônico no qual a população acompanhada pela atenção 
básica terá acesso para tirar dúvidas, agendamentos e receber orientações, uso de medicamentos, prevenção de 
doenças e promoção da saúde. 

Meta  

 

Indicador  

Diretriz  Organização da rede de atenção à saúde 

Objetivo 
 

Instituir modelo assistencial de eventos de massa, como em situações de calamidade, para atender de forma rápida as 
pessoas - Plano de Catástrofes e Desastres. 

Meta Elaboração e Implantação do Plano 

 

Indicador  

Diretriz  Organização da rede de atenção à saúde 

Objetivo 
 

Instituir mecanismos para a ampliação de profissionais na área da saúde, seja para reposição do déficit, seja para 
ampliação de ações e serviços, através de diferentes modelos de gestão de acordo com a legislação vigente, inclusive 
por considerar o limite de responsabilidade fiscal. 

Meta Abertura de concursos públicos 

 

Indicador  

Diretriz  Organização da rede de atenção à saúde 

Objetivo 
 

Ampliar ações de cuidado e provisão de insumos para familiares e pacientes acamados, pessoas em situação de 
terminalidade ou cuidado paliativo 

Meta Fornecimento de medicamentos para pessoas restritas ao leito 

 

Indicador  

Diretriz  Organização da rede de atenção à saúde 

Objetivo 
 

Desenvolver estratégias de organização da rede para que seja garantido o fornecimento de medicamento à população 
sem desperdício ou controle de estoques. 

Meta Implantar sistema de controle de distribuição de medicamentos 

 

Indicador  

Diretriz  Organização da rede de atenção à saúde 

Objetivo Desenvolver estratégias para facilitar o acesso e o agendamento de consultas 

Meta Facilitar para o usuário a marcação de consultas 

 

Indicador  

Diretriz  Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde 

Objetivo Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e análise conjunta da necessidade de aprimoramento. 

Meta PCCS revisado 

 

Indicador  

Diretriz  Promover ações de gestão para garantia da eficiência dos recursos públicos 

Objetivo 
 

Instituir que cada unidade de saúde realize levantamento de centro de custos, onde será avaliado o custo necessário 
para que a respectiva unidade promova o cuidado, em especial, com controle , monitoramento e mais eficiência no 
serviço. 

Meta Centro de Custo Implantado pela SMS 

 
 
 



Indicador  

Diretriz  Buscar a ampliação da informatização da rede municipal de saúde 

Objetivo 
 

Informatizar a rede de saúde para captura dos dados de cuidado, gestão de custos, informação em vigilância, 
dispensação de medicamentos, agendamentos e consultas e rede de urgência com o objetivo de promover gestão da 
informação, bem como aprimorar e melhorar a informatização da atenção básica e sua integração e conectividade 

Meta Garantir a conectividade da rede de saúde 

 

Indicador  

Diretriz  Buscar mecanismos e ações para garantir a comunicação das ações em saúde para população 

Objetivo 
 

Criar estratégia de comunicação das ações executadas pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como informações para 
a população. 

Meta Implantação de tecnologias para comunicação com os usuários da rede e sociedade em geral 

 

Indicador  

Diretriz  Ampliar a capacidade da SMS em gerenciar projetos relativos à melhoria das ações e serviços de saúde 

Objetivo Buscar profissionais de notório saber e consultorias para apoio na gestão da SMS 

Meta Abertura de processos formais para apoiadores da rede de saúde/consultorias 

 

Indicador  

Diretriz  Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente 

Objetivo 
 

Desenvolver a qualificação e a motivação dos profissionais no sentido de potencializar suas competências, visando 
sempre a excelência de seu desempenho e desenvolvimento de sua função pública. 

Meta  Buscar parcerias e/ou realizar convênios para o desenvolvimento do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento – 
PCA, sempre de acordo com as necessidades e prioridades das ações e serviços; 

 Desenvolver o crescimento e a capacitação profissional dos trabalhadores; 

 Desenvolver a capacitação gerencial; 

 Promover a qualificação e valorização do trabalhador da rede municipal de saúde; 

 Potencializar as ações do NEP-H para a realização de cursos e treinamentos; 

 Pactuar no COAPES contrapartidas com as Instituições Formadoras viabilizando a formação, desenvolvimento 
profissional e o trabalho no setor da saúde; 

 Viabilizar mecanismos de contratação de cursos; 

 Criar mecanismos que permitam a socialização do conhecimento e dos resultados   das pesquisas realizadas pelos 
profissionais/estudante. 

 

Indicador  

Diretriz  Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente 

Objetivo 
 

Implementar e pactuar diretrizes para políticas para formação e capacitação dos profissionais buscando a transformação 
na nossa rede de serviços como Rede Escola -SUS, que contribuísse com a formação profissional para o SUS 

Meta  Pactuar no COAPES contrapartidas com as Instituições Formadoras viabilizando a formação de preceptores ligados a 
rede de serviço; 

 Garantir avanços e desenvolver uma política de consolidação do processo de integração ensino-serviço-comunidade.  

 

Indicador  

Diretriz  Fortalecimento do Processo de organização do Contrato organizativo de Ação Pública Ensino Saúde (COAPES)  

Objetivo  Diagnosticar a capacidade da rede de serviço como cenário de prática. 

 Aprofundar o diagnóstico e avaliar as demandas das instituições formadores para campo de estágio. 

Meta COAPES implantado 

 

Indicador  

Diretriz  Adequação do quadro de pessoal de toda a rede de saúde e para atender as ampliações. 

Objetivo Implementar e pactuar ações para viabilizar as contratações de recursos humanos para as ações e serviços de saúde 

Meta  Realizar planejamento das ações para as contratações (necessidade X ações), visando equalizar e manter o quadro 
ideal de servidores 

 Criar mecanismos para redução do tempo de vancância x contratação 

 Garantir a reposição de recursos humanos 

 Atender ampliação mínima da necessidade atual de RH 

 Consolidar os estudos de dimensionamento de pessoal 

 
 
 
 
 



 

Indicador  

Diretriz  
 

Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os princípios da humanização, da participação e 
da democratização das relações dos trabalhos. 

Objetivo Estabelecer espaços de negociação permanente entre os profissionais e gestores 

Meta Implantar a mesa de negociação setorial 

 

Indicador  

Diretriz  
 

Ações a serem desenvolvidas pela vigilância sanitária em consonância com a deliberação cib nº 74/2016, que aprova as 
diretrizes para a reorientação da programação anual de ações de vigilância sanitária (pavisa). 

Objetivo 
 

Cadastrar e expedir Licença de Funcionamento para todos os estabelecimentos alvos de atuação da Vigilância Sanitária 
conforme Portaria CVS 1/2017, e atualizações futuras. 

Meta Inspecionar estabelecimentos de serviços de saúde e de interesse á saúde e de produtos de interesse à saúde, risco 
alto, totalizando 100% do universo de inspeções. 

 

Indicador  

Diretriz  Monitoramento pós comercialização de produtos em vigilância sanitária 

Objetivo 
 

Cumprimento de todos os Programas estabelecidos pelos níveis federal e estadual, para monitorar e garantir a qualidade 
dos produtos ofertados à população 

Meta  Programa Paulista de Alimentos – atualmente anual com média de 4 coletas por mês de produtos e quantidades 
variadas pré-determinados pelo programa, para análise no Instituto Adolfo Lutz,100%. 

 Programa Nacional de Verificação da qualidade de Medicamentos – PROVEME, 100% 

 

Indicador  

Diretriz  Alimentação dos sistemas de informação em vigilância em saúde 

Objetivo Subsidiar o planejamento das ações de vigilância sanitária 

Meta Alimentar 100% o Sistema de Informação em Vigilância Sanitária – SIVISA no Estado de São Paulo. 

 

Indicador  

Diretriz Alimentação dos sistemas de informação em vigilância em saúde 

Objetivo Monitorar e intervir nos serviços de hemoterapia, para subsidiar o sistema de hemovigilância nacional. 

Meta Sistema de informação em hemoterapia – sishemo,  verificação mensal das inconsistências nas informações dos 
serviços de hemoterapia nas planilhas do sistema e, notificar as correções necessárias. 

 

Indicador  

Diretriz  Atendimento a denuncias 

Objetivo 
 

Atendimento a denúncias de outros Orgãos, denúncias da população, demandas do Ministério Público, do GVS XV - 
Bauru/CVS, Ouvidoria da ANVISA, Promotoria, Procuradoria, Policia Judiciária, Mandados de Segurança Oriundos do 
SNJ; 

Meta Dar retorno a todas as denúncias encaminhadas – 100% 

 

Indicador  

Diretriz  Promoção de ações em vigilância sanitária 

Objetivo Notificações/investigação de eventos adversos causados por produtos ou serviços de saúde 

Meta  Alimentar 100% o Sistema Eletrônico de Notificação do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (CVS-SES/SP), denominado PERIWEB. 

 Investigar 100% dos eventos adversos em Hemoterapia 

 Investigar 100% os casos e surtos de intoxicação em conjunto com a Vigilância Epidemiológica (Investigação de 
Doenças Transmitidas por Alimentos – DTA); 

 

Indicador  

Diretriz  Desenvolver ações para emissão de LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO – LTA 

Objetivo Reduzir o tempo de trâmite do processos de LTA 

Meta Reuniões coletivas com os engenheiros e arquitetos responsáveis técnicos pelos projetos, para dirimir dúvidas e orientar 
o empoeiramento em relação a legislação sanitária da área em que atuam. 

 
 
 
 
 



Indicador  

Diretriz  Desenvolver ações para  transparência do andamento do processo administrativo 

Objetivo 
 

Setor regulado e munícipes acompanhar o andamento dos processos administrativos no site da prefeitura (sistema e-doc 
e-processo). 

Meta Estender o sistema de acompanhamento a todos os processos em tramitação. 

 

Indicador  

Diretriz  Aprimorar as ações para  encaminhar os relatórios para centro de vigilância sanitária - CVS 

Objetivo Atender a necessidade de monitoramento pelo Estado 

Meta  Hemoterapia duas vezes ao ano 

 Hemodiálise duas vezes ao ano 

 Laboratório toda inspeção 

 UTIs toda inspeção 

 Clínica e residência geriátrica e instituição de longa permanência para idosos, toda inspeção para emissão de licença 
de funcionamento. 

 

Indicador  

Diretriz  
 

Desenvolver ações para o Enfrentamento das arboviroses urbanas (Dengue, Chikungunya e Zika Vírus) por meio de 
ações de prevenção e controle. 

Objetivo Reduzir a infestação do Aedes aegypti, com monitoramento dos níveis de infestação e eliminação dos alados infectados. 

Meta  Executar durante o ano quatro (4) acompanhamentos dos Índices de Infestação, através da Metodologia de 
Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti – LIRAa,  

 Selecionar as áreas a serem trabalhadas através dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de Infestação por 
Aedes aegypti – LIRAa e histórico epidemiológico, priorizando as mais infestadas.  

 Manter a proporção de 80% dos imóveis visitados em pelo menos quatro ciclos de visitas domiciliares para controle 
da Dengue. 

 Manter cobertura de visitas em pelo menos 80 % dos Pontos Estratégicos cadastrados no Município, de acordo com 
as medidas de controle preconizadas pela Superintendência de Controle de Endemias “SUCEN”, adotando sanções 
administrativas de acordo com o Código Sanitário Municipal, lei 3832/1994, quando necessárias.  

 Manter cobertura de visitas em pelo menos 80 % dos Imóveis Especiais cadastrados no Município, de acordo com as 
medidas de controle preconizadas pela Superintendência de Controle de Endemias “SUCEN”, adotando sanções 
administrativas de acordo com o Código Sanitário Municipal, lei 3832/1994, quando necessárias.  

 Manter os índices de pendência (imóveis fechados), de 15 a 25% nas áreas trabalhadas do município conforme 
preconização da Superintendência de Controle de Endemias “SUCEN”, com a execução de trabalhos aos finais de 
semana e em horários diferenciados (trabalho noturno e no horário de almoço). 

 Descentralização das ações de Vigilância Ambiental em Saúde com a definição de territórios, integrando os serviços 
com a atenção básica nas ações de vigilância em Saúde Ambiental.  

 Atualização do Plano Municipal para o Controle de Endemias e Arboviroses.  

 Aumentar o número de agentes de combate a Endemias para adequação à legislação e ao teto do repasse do 
Ministério da Saúde vigente para o município. 

 

Indicador  

Diretriz  
 

Desenvolver ações para o Enfrentamento das arboviroses urbanas (Dengue, Chikungunya e Zika Vírus) por meio de 
ações de prevenção e controle. 

Objetivo Introduzir o uso de novas metodologias de trabalho e inovações tecnológicas no Controle de Vetores do Município 

Meta  Realizar estudo para a implantação de novas tecnologias que visem o controle do Aedes como: a utilização de 
Aspirador de Insetos, para controle de alados em Pontos Estratégicos, utilização de Estações Disseminadoras de 
Larvicida (Armadilha, Projeto desenvolvido pela Fiocruz no Amazonas), como possível tecnologia para monitoramento 
da infestação local e controle de alado e a utilização de Mosquitos Transgênicos para controle de população de 
alados.  

 Aquisição de 10 Aspiradores de Insetos para trabalho em Ponto Estratégicos visando o controle de alados.  

 Implementar novas ferramentas e metodologia para trabalho em Imóveis Especiais e em locais com Criadouros de 
Difícil Acesso. 

 Adquirir ferramentas tecnológicas (tablete, smartphone) com sistema informatizado que garanta a geração de dados 
dos serviços de campo, em tempo real.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicador  

Diretriz  Desenvolver ações para o Monitoramento e controle da qualidade da água para consumo humano em Bauru - SP. 

Objetivo Executar as ações preconizadas no Programa de Vigilância de Qualidade da Água para Consumo Humano – Proágua 

Meta  Realizar 100% das análises disponibilizadas pelo Instituto Adolfo Lutz – IALquanto aos parâmetros básicos (Cloro 
Residual Livre, Coliformes, Turbidez) 

 Estruturar duas equipes para realização das coletas do Programa de Vigilância de Qualidade da Água para Consumo 
Humano – Proágua 

 Adquirir dois (2) colorímetros para realização de análise de campo do Padrão Cloro Residual Livre  

 Adquirir dois (2) medidores de Ph com Termômetro acoplado para realização de análise de campo do Padrão de Ph e 
Temperatura.  

 Implantar Legislação Municipal a respeito do Programa Municipal de Vigilância de Qualidade da Água para Consumo 
Humano. 

 
 

Indicador Desenvolver ações para o Monitoramento e controle da qualidade da água para consumo humano em Bauru - SP. 

Diretriz  Monitorar o Parâmetro Nitrato nas Soluções Alternativas de Abastecimento de Água no Município. 

Objetivo 
 

 Realizar Identificação e Mapeamento das soluções alternativas que vêm apresentando o parâmetro Nitrato alterados, 
conjuntamente com o DAE e DAEE e GVS.  

 Procurar parceria com o Instituto Adolfo Lutz – IAL e Centro de Vigilância Sanitária Estadual “CVS” para o 
monitoramento efetivo do parâmetro Nitrato em soluções alternativas de abastecimento com a disponibilização de 
análises pelo Instituto Adolfo Lutz – IAL. 

Meta  

 

Indicador  

Diretriz  Desenvolver ações para o Monitoramento e controle da qualidade da água para consumo humano em Bauru - SP. 

Objetivo Atualização do Cadastro das Soluções Alternativas de Abastecimento de Água. 

Meta Realizar atualização do banco de dados das soluções alternativas anualmente, através do cruzamento de dados 
fornecidos pelo DAEE e DAE.  

 

Indicador  

Diretriz  
 

Desenvolver medidas para Realizar a vigilância das áreas contaminadas e Desastre Naturais e acidentes com materiais 
perigosos 

Objetivo Estruturar o Trabalho em Áreas Contaminadas 

Meta  Definição de Equipe formada por 1 Técnico – Especialista em Saúde, 1 T.S/Agente de Saneamento e 1 A.S/ Agente 
de Combate às Endemias  

 Solicitar capacitação da Equipe de Trabalho ao CVS/CVE, para o trabalho em Áreas Contaminadas. 

 Realizar levantamento das Áreas Contaminadas de acordo com a CETESB, e identificação dos principais 
contaminantes. 

 Definição de Equipe Multidisciplinar e protocolo de trabalho para execução das ações nas áreas contaminadas 
identificadas.  

 

Indicador  

Diretriz  
 

Desenvolver medidas para Realizar a vigilância das áreas contaminadas e Desastre Naturais e acidentes com materiais 
perigosos 

Objetivo Realizar ações Preventivas e Pós evento relacionadas a Desastres Naturais e Acidentes com materiais perigosos. 

Meta  Definição de Protocolo Integrado entre as Vigilâncias e a Defesa Civil focado nas ações a serem desenvolvidas 
relacionadas a Desastres Naturais e Acidentes com materiais perigosos.  

 Capacitação das equipes da Vigilância Ambiental em parceria com a vigilância epidemiológica e defesa civil para a 
execução dos trabalhos preventivos e pós-eventos relacionados a Desastres Naturais e Acidentes com materiais 
perigosos. 

 

Indicador  

Diretriz  Garantir atendimento ágil e resolutivo às denúncias e demandas do serviço de Vigilância em Saúde. 

Objetivo Dar resposta aos denunciantes das ações realizadas para solução do problema 

Meta Adquirir ferramentas tecnológicas (tablete, smartphone) com sistema informatizado que garanta o acompanhamento das 
denúncias, em tempo real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicador  

Diretriz  
 

Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, com foco na 
prevenção de zoonoses. 

Objetivo 
 

Sugerir e colaborar com projeto de pesquisa propondo alterações nas estratégias de controle da Leishmaniose Visceral 
Americana (LVA) em Bauru. 

Meta  Redução da prevalência canina de LV (Leishmaniose Visceral) e do número de casos humanos de LVA. 

 Humanização das ações de controle da LVA. 

 

Indicador  

Diretriz  
 

Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, com foco na 
prevenção de zoonoses. 

Objetivo Realizar atividades de controle da raiva. 

Meta  Realizar campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos nas áreas urbana e rural do município de Bauru 
atingindo o percentual mínimo de 80% de cobertura.  

 Envio de amostras biológicas de animais suspeitos de raiva ao laboratório de referência. 

 Monitoramento dos acidentes com animais suspeitos de raiva. 

 Realizar ações de bloqueio, quando indicado, em casos de animais com diagnóstico laboratorial de raiva. 

 

Indicador  

Diretriz  
 

Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, com foco na 
prevenção de zoonoses. 

Objetivo Realizar atividades de controle de outras zoonoses. 

Meta  Implementar o funcionamento do laboratório de zoonoses, atualmente restrito ao diagnóstico de LV para outras 
zoonoses de relevância para o município. 

 Realizar trabalho de prevenção de outras zoonoses (esporotricose, leptospirose, histoplasmose, criptococose, 
escabiose) através do recebimento de notificações de casos humanos e de dados clínicos epidemiológicos do 
atendimento ambulatorial de zoonoses.  

 Manter e implementar o programa de controle animal, através da castração de animais e estímulo para a efetiva 
participação da sociedade quanto à guarda responsável de animais. 

 Manter e intensificar parcerias com o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, delegacia dos crimes 
ambientais visando o controle e proteção animal. 

 Aumentar o número de animais adotados em “Campanhas de Adoção”.  

 

Indicador  

Diretriz  Definir política para controle da população de animais de grande porte   

Objetivo 
 

Diminuir o número de acidentes de trânsito com animais de grande porte e o risco de transmissão de doenças 
relacionadas aos mesmos. 

Meta  Diminuir o Tempo de Resposta ao Chamado de animais soltos. 

 Intensificação das ações de fiscalização, preventiva e dos animais apreendidos. 

 Continuar aprimorando as condições de segurança dos animais apreendidos no Centro de Controle de Zoonoses.  

 Promover parcerias com outros órgãos, sejam municipais ou estaduais, relacionados à população de grande porte, a 
fim de responsabilização dos proprietários.  

 

Indicador  

Diretriz  Redução da Incidência de Agravos Inusitados a Saúde relacionados à Animais Peçonhentos 

Objetivo Realizar ações de prevenção de acidentes com animais peçonhentos, especialmente Escorpiões 

Meta  Realizar capacitação das equipes de Vigilância Ambiental para o trabalho com animais sinantrópicos e peçonhentos 

 Realizar bloqueios preventivos com visitas zoosanitárias nas áreas com alta incidência de acidentes com escorpiões, 
notificadas através do SINAN.  

 Controle de escorpiões através da captura preventiva de escorpiões que representem riscos, especialmente nos 
Cemitérios Municipais. 

 Promover a educação em saúde relacionada ao tema animais peçonhentos. 

 

Indicador  

Diretriz  Acompanhamento das Fiscalizações Zoosanitárias 

Objetivo Aumentar a Fiscalização Zoosanitárias em Terrenos baldios e Imóveis Abandonados 

Meta  Modificar o Fluxo de trabalho atual repensando a forma de notificação e autuação dos proprietários  

 Otimizar a utilização dos motoristas em atuação na Vigilância Ambiental para o atendimento das urgências e rotina no 
Setor de Fiscalização. 

 Adquirir ferramentas tecnológicas (tablete, smartphone) com sistema informatizado que garanta a geração de dados 
dos serviços de campo, em tempo real.  

 
 
 



Indicador  

Diretriz  Ampliar o acesso em saúde bucal no município na atenção básica e especializada (ambulatorial e hospitalar) 

Objetivo 
 

Favorecer o acesso com qualidade e resolutividade na atenção em saúde bucal com suporte na organização e processo 
de trabalho 

Meta  Aquisição de equipamentos odontológicos para atendimento clínico. 

 Melhorar a infraestrutura dos ambientes que prestam atendimentos odontológicos. 

 Pactuação de um fluxo para atendimento em nível hospitalar, com anestesia geral, dos pacientes com necessidades 
especiais assistidos no CEO. 

 

Indicador  

Diretriz  Desenvolver estratégias para ampliação da Política de prevenção em saúde bucal 

Objetivo Consolidar uma política de Educação e Prevenção em saúde bucal. 

Meta Capacitar e reforçar a equipe auxiliar e técnica na realização de atividades educativas. 

 

Indicador  

Diretriz  Qualificar a gestão em saúde bucal na rede municipal de saúde 

Objetivo 
 

Contribuir para a coordenação, suporte e monitoramento dos serviços em saúde bucal, promovendo a integração e 
interação entre as equipes 

Meta  Readequar o instrumento empregado para o registro da produção dos profissionais e das considerações pertinentes a 
mesma.  

 Continuar a promover ações de educação permanente e apoio matricial, com fins de qualificação e capacitação 
profissional. Levantar as necessidades de conteúdo com a equipe e também as que a gestão observar. 

 Rever a lista de licitações, quando necessário, dos descritivos dos materiais, instrumentais e equipamentos. 

 Realizar reuniões com as equipes para troca de conhecimentos, aprimoramento e compartilhamento de informações, 
atualidades e pactuações 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia do cuidado na Rede de Urgência e Emergência do município 

Objetivo Qualificação do cuidado na Linha do Acidente Vascular Cerebral (AVC) da Rede de Urgência e Emergência 

Meta Linha do cuidado ao AVC implementada 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia do cuidado na Rede de Urgência e Emergência do município 

Objetivo Qualificação do cuidado na Linha do Infarto ao Miocárdio (IAM) da Rede de Urgência e Emergência 

Meta Medicamento trombolítico para o IAM na ambulância do SAMU 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia do cuidado na Rede de Urgência e Emergência do município (RUE) 

Objetivo Garantir estrutura física das unidades de saúde da Rede de Urgência e Emergência do município (RUE) 

Meta Readequação do espaço físico e melhoria da infraestrutura da rede de urgência e emergência do município 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia do cuidado na Rede de Urgência e Emergência do município 

Objetivo Garantir cuidado em pediatria descentralizado nas UPAs na rede de urgência e emergência do município 

Meta Pediatria implementada em pelo menos 01 UPA 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia do cuidado na Rede de Urgência e Emergência do município (RUE) 

Objetivo Adequação física e reforma do Pronto Socorro Central (PSC) 

Meta PSC reformado 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia do cuidado na Rede de Urgência e Emergência do município (RUE) 

Objetivo Regular a urgência do município por meio da Central Reguladora de Urgência – CRU no SAMU 

Meta CRU implantada 

 

Indicador  



Diretriz  Adequar a estrutura física da rede de serviços municipais de saúde. 

Objetivo Garantir a manutenção da estrutura física das unidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Meta  Realizar serviços de reformas, adequações, pinturas e reparos necessários nas unidades de saúde 

 Contratação de empresa especializada em manutenções prediais para implantação 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia do acesso à frota de veículos da secretaria municipal de saúde por usuários e trabalhadores da saúde 

Objetivo 
 

Buscar manter adequado o acesso a veículos para transporte e condução de pacientes e trabalhadores da saúde, 
condutores em número adequado e em perfeitas condições de uso. 

Meta  

 

Indicador  

Diretriz  
 

Fortalecimento da implementação das diretrizes e regulação da assistência farmacêutica no sistema municipal de saúde 
com vistas a ampliação do acesso a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, bem como promover o seu uso 
racional. 

Objetivo Ampliar o número de Unidades de Assistência farmacêutica, garantindo o acesso aos medicamentos. 

Meta Implantar mais uma Unidade de Assistência Farmacêutica (UAF)  

 

Indicador  

Diretriz  
 

Fortalecimento da implementação das diretrizes e regulação da assistência farmacêutica no sistema municipal de saúde 
com vistas a ampliação do acesso a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, bem como promover o seu uso 
racional. 

Objetivo 
 

Garantir a disponibilidade de estoques de medicamentos em tempo integral, evitando o desabastecimento de 
medicamentos nos pontos de dispensação. 

Meta Realizar 100%das programações para aquisições de medicamentos em tempo oportuno. 

 

Indicador  

Diretriz  
 

Fortalecimento da implementação das diretrizes e regulação da assistência farmacêutica no sistema municipal de saúde 
com vistas a ampliação do acesso a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, bem como promover o seu uso 
racional. 

Objetivo 
 

Implantar programa de entrega domiciliar de medicamentos aos usuários idosos, garantindo o acesso mais efetivo aos 
medicamentos. 

Meta Fornecer medicamentos, em domicílio, para tratamento de100% dos pacientes idosos portadores de doenças crônicas 
restritos ao leito e ao lar. 

 

Indicador  

Diretriz  
 

Fortalecimento da implementação das diretrizes e regulação da assistência farmacêutica no sistema municipal de saúde 
com vistas a ampliação do acesso a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, bem como promover o seu uso 
racional. 

Objetivo 
 

Implantar um sistema de controle de dispensação de medicamentos, contribuindo para a qualificação da gestão da 
Assistência Farmacêutica, para melhoria dos serviços prestados e para o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle 
de estoque e aplicação dos recursos. 

Meta Instalar um sistema/mecanismo de controle de dispensação em 100% das unidades dispensadoras. 

 

Indicador  

Diretriz  
 

Fortalecimento da implementação das diretrizes e regulação da assistência farmacêutica no sistema municipal de saúde 
com vistas a ampliação do acesso a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, bem como promover o seu uso 
racional. 

Objetivo 
 

Organizar cursos de atualização e especialização sobre medicamentos destinados aos profissionais da 
saúde;promovendo sua capacitação em prescrição e dispensação de medicamentos. 

Meta Capacitar 100% dos servidores envolvidos direta e indiretamente com a Assistência farmacêutica. 

 

Indicador  

Diretriz  Aprimorar os Sistemas de Tecnologia da Informação e Monitoramento 

Objetivo Qualificar o acesso gerencial às informações assistenciais da Rede Municipal de Saúde 

Meta Integrar rede de serviços da atenção básica 

 
 
 
 
 



Indicador  

Diretriz  Garantia de acesso ao cuidado em saúde mental 

Objetivo 
 

Aprimorar o cuidado na rede de atenção psicossocial (RAPS), com garantia do acesso por meio de serviços como CAPS, 
Residência Terapêutica e leitos de saúde mental em hospital geral 

Meta  

 

Indicador  

Diretriz  Ampliação do acesso na atenção especializada 

Objetivo 
 

Garantia do cuidado à saúde da mulher por meio de implantação da Casa da Mulher, serviço que promova ações do 
programa de atenção integral à saúde da mulher, bem como ações de proteção e acolhimento à mulher vítima de 
violência. 

Meta Implantação da casa da mulher 

 
 

Indicador  

Diretriz  Ampliação do acesso na atenção especializada 

Objetivo Garantia de acesso em tempo oportuno a exames de apoio diagnóstico 

Meta Implantação do centro diagnóstico 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia de acesso ao cuidado e proteção aos usuários e dependentes de álcool e outras drogas 

Objetivo 
 

Promover ações intersetoriais e medidas específicas e singulares para o cuidado das pessoas usuárias e dependentes 
de álcool e outras drogas 

Meta Consultório na rua implantado 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia do acesso a ações e serviços de saúde no município 

Objetivo 
 

Instituir mecanismos para a ampliação de profissionais na área da saúde, seja para reposição do déficit, seja para 
ampliação de ações e serviços, através de diferentes modelos de gestão de acordo com a legislação vigente, inclusive 
por considerar o limite de responsabilidade fiscal. 

Meta Manutenção da assistência em saúde 

 

Indicador  

Diretriz  Garantia de acesso a insumos e medicamentos no SUS do município. 

Objetivo 
 

Adotar de medidas para aquisição, distribuição, dispensação de insumos, medicamentos, materiais médico hospitalares e 
todo suporte logístico ou administrativo para garantia do cuidado ao usuário do SUS na rede de assistência e vigilância 
em saúde. 

Meta Manter 100% das unidades municipais de saúde abastecidas. 

 

Indicador  

Diretriz  Ampliação do acesso para a política nacional de imunização 

Objetivo 
 

Garantir a cobertura vacinal para a população de Bauru 

Meta Atingir os parâmetros orientados e pactuados pelo Ministério da Saúde 

 

Indicador  

Diretriz  Garantir acesso às Políticas orientadoras da Saúde do Trabalhador 

Objetivo 
 

Implementar as Políticas de Saúde da Atenção Especializada, através da diretriz pactuadas por meio das Políticas 
Nacional de Saúde do  Trabalhador( PNST) 

Meta Atingir os parâmetros orientados e pactuados pelo Ministério da Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicador PRÓ SAÚDE 

Diretriz  Estabelecer aproximação das atividades acadêmicas de Instituições de Ensino com os serviços públicos de saúde  

Objetivo 
 

Integrar o ensino-serviço-saúde visando à reorientação da formação profissional, assegurando uma abordagem integral 
do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica. 

Meta Transformar o aprendizado com base na realidade socioeconômica e sanitária da população brasileira. 
ou 
Dar respostas às necessidades concretas da população brasileira na formação de recursos humanos, na produção do 
conhecimento e na prestação de serviços, direcionando-se ao fortalecimento do SUS. 

 
 

Indicador VERBA FAN – Fundo de Alimentação e Nutrição 

Diretriz  Incentivar a estruturação e implementação das ações de Alimentação e Nutrição Saudável, segundo as orientações do 
Ministério da Saúde. 

Objetivo 
 

Planejar ações relacionadas à Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, consolidada na Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN),assegurando o direito humano à alimentação adequada, reduzindo os riscos 

relacionados aos determinantes e condicionantes da situação de saúde e alimentação da população. 

Meta Realizar ações de promoção às praticas da alimentação saudável 

 

Indicador Verba PSE – Programa Saúde na Escola 

Diretriz  Contribuir para o fortalecimento de ações  ue inte ram as áreas de Saúde e Educação. 

Objetivo Promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre 
as redes públicas de saúde e de educação para promoção do cuidado e prevenção de doenças. 

Meta Desenvolver as ações propostas pelo PSE 

 
 
 
 

Indicador  

Diretriz  Ampliar a cobertura da Atenção Básica por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

Objetivo 
 

Promover ações e estratégias para composição de equipe da ESF, em especial de agentes comunitários de saúde 

Meta Ampliar equipe da Estratégia de Saúde da Família 

 

Indicador  

Diretriz  Garantir acesso da população ao cuidado em saúde bucal no SUS 

Objetivo 
 

Promover o cuidado em saúde bucal da população do município, seja na atenção básica ou especializada. 

Meta Cumprimento dos parâmetros assistenciais orientados pelo MS 

 

Indicador  

Diretriz  Construção e adequação física da rede municipal de saúde 

Objetivo 
 

Garantir estrutura física necessária e adequada conforme legislações relativas às normas sanitárias e de acessibilidade 
para a construção, ampliação e reforma das Unidades de Saúde do município, seja da rede de urgência (incluindo bases 
do SAMU) ou demais equipamentos de saúde existentes e que futuramente sejam construídas em novos territórios. 
 

Meta Reforma/ampliação CRU do SAMU 

 

Indicador  

Diretriz  Promover a comunicação, a publicidade, as  ações e os serviços de saúde, além de garantir o atendimento, o suprimento 
de alimentos, materiais, insumos e medicamentos necessários para o atendimento da vigilância em saúde e da clientela 
do Sistema Único de Saúde - SUS.  
 

Objetivo 
 

Garantir os Salários e Benefícios dos Servidores; a Manutenção de Adiantamentos; a Operação, Suprimento, Custeio e 
Manutenção e Reforma dos Serviços de Saúde; a Propaganda  e  Publicidade das ações e serviços de saúde e a 
Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
 

Meta 100% dos serviços assistenciais em funcionamento 

 
 
 
 



Indicador  

Diretriz  Garantir o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, fornecendo meios e insumos para a vigilância em saúde e 
para o atendimento da clientela do Sistema Único de Saúde - SUS.  
 

Objetivo 
 

Garantir a Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento dos usuários SUS e os Contratos Complementares de 
Assistência. 

Meta  

 

Indicador  

Diretriz  Investimento para adequação da estrutura física das unidades municipais de saúde para o atendimento dos usuários do 
SUS. 

Objetivo 
 

Promover a adequação física da estrutura predial da rede municipal de saúde, por meio de Construção, reforma ou 
ampliação das unidades 

Meta 03 unidades construídas 

 

Indicador  

Diretriz  Responder a demandas judiciais da Saúde 

Objetivo 
 

Garantir o acesso para ações, serviços, equipamentos de saúde, medicamentos ou qualquer demanda proveniente de 
ações judiciais ou não programadas. 

Meta Cumprir as ações e demandas judiciais 

 

Indicador  

Diretriz  Promover a Execução das Contrapartidas da Instituição de Ensino Superior de Medicina em Bauru do Programa Mais 
Médicos  

Objetivo 
 

Desenvolver ações, convênios ou Plano de Contrapartida, incluindo o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-
Saúde (COAPES), para o recebimento e aplicação da contrapartida à estrutura de serviços, ações e programas de saúde 
necessários para a implantação e para o funcionamento do curso de medicina, de acordo com a Portaria Normativa MEC 
Nº 16, de 25 de agosto de  2014, mediante as necessidades da rede municipal de saúde e das ações previstas no Plano 
Municipal de Saúde. 

Meta  

 

Indicador  

Diretriz  Formular e implantar do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) 

Objetivo 
 

Formular e implantar o COAPES vinculado às instituições de ensino que utilizam a rede municipal de saúde. 

Meta  

 

 


