


 

  Instrumento de gestão, norteador do 
planejamento, programação e organização 
dos serviços de saúde ofertados à população 
para o próximo quadriênio, seguindo 
normatizações e necessidades apontadas 
pelos cidadãos, gestores, controle social e 
profissionais. Tem por objetivo o 
aprimoramento da Política de Saúde do 
Município 



O Plano de Saúde está em consonância com: 
 Portaria Nº: 2135 de 23 de setembro de 2013 
 Relatórios Finais das Conferências de Vigilância em 

Saúde, Saúde da Mulher e Conferência Municipal de 
Saúde 

 Plano de Governo 2017-2020 
 Plano Plurianual 2018-2021 
 Plano Nacional de Saúde 
 Plano Estadual de Saúde 
 Programação Anual de Saúde 2018 
 Lei de Diretrizes Orçamentárias 
 Lei Orçamentária Anual 2018 

 



Etapas da elaboração 
 Nomeação Comissão de Trabalho 
 Levantamento de dados 
 Elaboração do diagnóstico situacional e epidemiológico 
 Levantamento e priorização dos problemas 
 Definição de estratégias de enfrentamento 
 Definição de Diretrizes 
 Definição de Objetivos 
 Definição de Metas e Ações necessárias ao alcance das 

Metas 
 Definição de Indicadores 
 Exposições dialogadas e debates no CMS  

 
 



Composição geral 
Capitulo 1 
 Caracterização da Região Ampliada de Saúde – Sudeste 
Capitulo 2 
 Caracterização do Município de Juiz de Fora 
Capítulo 3 
 As Redes de Atenção à Saúde 
Capítulo 4 
 Análise da Situação de Saúde 
Capítulo 5 
 Das Redes de Atenção à Saúde Prioritárias  
Capítulo 6 
 Indicadores do Pacto pela Saúde  
Capítulo 7 
 Aspectos Financeiros  
Capítulo 8 
 Proposições  
 



Diretriz Estratégica 

Diretriz 1 Diretriz 2 Diretriz 3 Diretriz 4 

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo 

Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta 

Para cada meta está previsto um indicador de monitoramento 

Estão descritas as ações necessárias ao alcance de cada meta 



DIRETRIZ 1:  Fortalecimento da Atenção Primária como ordenadora da rede de atenção à saúde municipal 

Objetivo 1:  Intensificar a implantação do Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde 

Meta 1:  Garantir 100% do número de equipes aderidas às Metas do Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde- 

PDAPS 

Indicador 1:  Percentual de equipes aderidas 

AÇÕES NECESSÁRIAS: Implantar o 2º ciclo do Plano Diretor da Atenção Primária (PDAPS), publicar (sancionar) o 

Decreto que regula a Lei Complementar 049/2016, realizar o Monitoramento e a Avaliação do PDAPS-JF; 

implementar função de Apoiadores Institucionais 

Meta 2:  Implantar o 2º ciclo do Plano Diretor da Atenção Primária (PDAPS) 

Indicador 2:  2º ciclo do PDAPS implantado 

AÇÕES NECESSÁRIAS: Publicar (sancionar) o Decreto que regula a Lei Complementar 049/2016, realizar seleção 

dos Apoiadores Institucionais (Tutores ou Instrutores), realizar as Oficinas do PDAPS-JF 

Objetivo 2:  Incentivar a utilização da rede municipal de saúde como campo de pesquisa e estágios acadêmicos 

Meta 1:  Gerenciar o Programa de Residência Médica de Família e Comunidade através de 12 encontros da 

COREME - JF 

Indicador 1:  Número de encontros realizados com a participação da SSAPS 

AÇÕES NECESSÁRIAS: Atualizar a Portaria que instituiu a COREME e nomeou os seus membros, definir 

calendários dos encontros 

Meta 2: Rever 100% dos convênios com instituições de ensino visando acréscimos no número de estagiários na rede 

SUS com adequação da contrapartida ao município; 

Indicador 2: Percentual de convênios readequados 

AÇÕES NECESSÁRIAS: readequar cláusulas dos convênios, realizar estudo de viabilidade e implantação, do 

aumento do rol e do quantitativo de procedimentos ofertados, propor novas cláusulas com ênfase na contrapartida e 

encaminhar proposta de revisão à SARH 

 



DIRETRIZ ESTRATÉGICA 

Melhoria do acesso aos serviços públicos de saúde com qualidade 

 



DIRETRIZ 1: Fortalecimento da Atenção 
Primária como ordenadora da rede de 
atenção à saúde municipal  

 

Objetivo 1: Intensificar a implantação do Plano 
Diretor de Atenção Primária à Saúde 

Objetivo 2: Incentivar a utilização da rede 
municipal de saúde como campo de pesquisa 
e estágios acadêmicos  



DIRETRIZ 2:  Implantação das redes de atenção 
à saúde prioritárias, com integração dos 
pontos das redes e descentralização da 
atenção especializada  
 

 Objetivo 1:  Implantar a política de acolhimento nos 
pontos de atenção da Rede SUS  

 Objetivo 2: Fortalecer a promoção e a vigilância em 
saúde, reduzindo os riscos e agravos  

 Objetivo 3:  Desenvolver mecanismos que propiciem 
melhorar a articulação da política de Saúde do 
Trabalhador nos três níveis de atenção  



DIRETRIZ 2:  Implantação das redes de atenção 
à saúde prioritárias, com integração dos 
pontos das redes e descentralização da 
atenção especializada 
 

 Objetivo 4:  Propiciar condições de melhoria na 
assistência aos cidadãos de Juiz de Fora e região 
pactuada  

 Objetivo 5: Ampliar o acesso ao atendimento de 
Urgência e Emergência  



DIRETRIZ 3: Aperfeiçoamento e fortalecimento da 
gestão do SUS, com foco em resultados e 
participação social 

 
Objetivo 1: Aperfeiçoar, fortalecer e disseminar a cultura 

de planejamento na Saúde, com definição clara das 
metas e implementação de ações relativas ao 
monitoramento e avaliação de resultados dos 
programas, projetos e indicadores de saúde 

Objetivo 2: Aperfeiçoar e fortalecer a gestão dos recursos 
orçamentários, financeiros e de custos da Saúde  

Objetivo 3: Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros 
de saúde e lideranças de movimentos sociais e 
comunidade com a Secretaria de Saúde/ SUS  

 
 



DIRETRIZ 3: Aperfeiçoamento e fortalecimento da 
gestão do SUS, com foco em resultados e 
participação social 

 
Objetivo 4: Melhorar a interlocução interna e externa da 

Secretaria de Saúde  
Objetivo 5: Buscar a melhoria do desempenho  visando 

uma maior qualidade e eficiência dos serviços de saúde 
do Município  

Objetivo 6: Ampliar e fortalecer a gestão da informação, 
com vistas a disponibilizar dados tempestivos de saúde 
para subsídios aos gestores na tomada de decisões  

 
 



DIRETRIZ 3: Aperfeiçoamento e fortalecimento da 
gestão do SUS, com foco em resultados e 
participação social 

 

Objetivo 7: Revisar, adequar, agilizar e aperfeiçoar os 
processos de trabalho adotados  visando maior 
agilidade e desempenho nos resultados  

Objetivo 8: Promover qualidade do atendimento de 
forma segura e humanizada aos profissionais e 
usuários  

Objetivo 9: Promover e qualificar os serviços de 
assistência farmacêutica e de insumos no SUS/JF  

 



DIRETRIZ 3: Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão 
do SUS, com foco em resultados e participação social 

 
Objetivo 10: Reduzir as ordens judiciais propostas contra o 

Município referentes ao acesso a medicamentos, 
insumos, dietas e procedimentos de saúde;  

Objetivo 11: Ampliar a Regulação dos Sistemas de Saúde 
visando subsidiar a gestão da Secretaria de Saúde, 
melhorando o gerenciamento, controle e avaliação, para 
subsidiar a tomada de decisões  

Objetivo 12: Intensificar o processo regulatório de Atenção 
à saúde, mediante o monitoramento dos serviços e 
recursos orçamentários e financeiros disponibilizados, 
conforme decisões das reuniões da CIR, CIRA, CIB 
Estadual e CMS  

 



DIRETRIZ 4: Fortalecimento da política de 
Recursos Humanos da Saúde  

 
Objetivo 1:  Fortalecer e ampliar a educação 

permanente dos gestores, servidores e do controle 
social em assuntos ligados ao planejamento e a 
gestão de forma a buscar melhor desempenho nos 
processos de trabalho da saúde 

Objetivo 2: Buscar o provimento adequado do perfil e 
quantitativo de profissionais necessários ao 
desenvolvimento das ações de saúde  




