
Resumo do Plano de Saúde

Estado: Pernambuco
Município: Bom Jardim - PE

Região de Saúde: Limoeiro

Período do Plano de Saúde: 2022-2025

Data de finalização: 12/08/2021 09:38:48

Status atual do Plano de Saúde: Em Análise no Conselho de Saúde

Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano de Saúde
DIRETRIZ Nº 1 - Expansão do programa Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, integral e humanizada

OBJETIVO Nº 1.1 - Expandir o programa Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante ações efetiva da política de atenção básica: resolutiva, integral e humanizada.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Plano(2022-
2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

1.1.1 Ampliar a cobertura de ATB no município de Bom Jardim
PE

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção
Básica

97,00 2022 Percentual 97,50 Percentual 96,00 96,50 97,00 97,50

DIRETRIZ Nº 2 - Efetivar a atenção básica como espaço prioritário de organização do SUS, usando estratégias de atendimento integral, promovendo a articulação Inter setorial e com os demais níveis de
complexidade da atenção à saúde.

OBJETIVO Nº 2.1 - Efetivar as ações da ATB, promovendo articulação inter setorial com os demais níveis de complexidade da atenção à saúde.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Plano(2022-
2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

2.1.1 Efetivação das Ações de Atenção Básica no município de Bom
Jardim PE

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção
Básica

81,50 2022 Percentual 84,00 Percentual 81,00 81,50 82,00 83,00

DIRETRIZ Nº 3 - Garantir o atendimento da população rural e urbana na rede de atenção básica de saúde, assim como assegurar sua resolutividade, de forma articulada com os outros níveis de atenção,
visando à integralidade das ações e à redução das desigualdades regionais.
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OBJETIVO Nº 3.1 - Garantir o acesso da população rural e urbana ao Serviços de Atenção Básica em saúde.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Plano(2022-
2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

3.1.1 Garantia de Acesso aos serviços de Atenção básica em
saúde.

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção
Básica

31,00 2022 Percentual 97,00 Percentual 30,00 31,00 31,00 31,50

DIRETRIZ Nº 4 - Garantir o acesso e a integralidade dos cuidados em saúde de média e alta complexidade, de forma hierárquica e regionalizada, por meio da redefinição do perfil do serviço de saúde
promovendo a reestruturação física e organizacional da rede de atenção especializada.

OBJETIVO Nº 4.1 - Garantir o acesso a Média e Alta Complexidade.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Plano(2022-2025) Unidade de Medida Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de Medida

4.1.1 Acesso a Média e Alta Complexidade Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 78,50 2021 Percentual 82,00 Percentual 78,50 79,00 80,00 82,00

DIRETRIZ Nº 5 - Melhorar a relação custo benefício da aplicação de recursos na assistência, garantindo a integralidade da Atenção Especializada no Sistema Único de Saúde - SUS, na rede credenciada em
alta complexidade, nos serviços de referência existentes no território com avaliação, monitoramento e o cumprimento de metas de produção e qualidade nos serviços do programa

OBJETIVO Nº 5.1 - Otimização dos Recursos direcionados as redes de saúde.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Indicador (Linha-Base) Meta Plano(2022-
2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

5.1.1 Garantir a aplicação dos Recursos destinados a saúde da população conforme os
percentuais estabelecidos em lei.

Aplicação de Recursos em Saúde 20,00 2021 Percentual 60,00 Percentual 15,00 17,00 20,00 21,00

DIRETRIZ Nº 6 - Garantir ações e serviços que visam a atender aos principais problemas de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande disponibilidade de profissionais especializados e o uso
de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico.

OBJETIVO Nº 6.1 - Garantir o Fornecimento de Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial dentro de nosso município, além de fortalecer as parcerias conforme as Pactuações.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Indicador (Linha-Base) Meta
Plano(2022-
2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

6.1.1 Garantir o acesso da população bonjardinense aos serviços de média e alta complexidade ambulatorial
em nosso município assim como em nossa rede pactuada.

Garantir o acesso aos serviços de média
e alta complexidades

19,50 2021 Percentual 68,00 Percentual 18,00 19,50 20,00 21,00

DIRETRIZ Nº 7 - Implementar a política, bem como qualificar e ampliar, de forma integral e resolutiva, situação de vulnerabilidade social, a partir da elaboração e implantação de políticas públicas com base
territorial, articuladas em redes intra e Inter setoriais, buscando a integralidade nas ações do Sistema Único de Saúde em parceria com outras Secretarias Municipais, a atenção à saúde mental, saúde da
mulher, saúde do homem, saúde da criança, saúde de adolescentes e Jovens, saúde da pessoa com deficiência, saúde da pessoa idosa, saúde das pessoas privadas de liberdade, por meio de políticas específicas
voltadas para esses grupos populacionais bem como para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social.

OBJETIVO Nº 7.1 - Implementar politicas de assistência a saúde à populações em situação de vulnerabilidade social.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Plano(2022-2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

7.1.1 Acesso as políticas públicas de saúde à populações em
vulnerabilidade social.

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

13,00 2021 Percentual 53,00 Percentual 11,00 13,00 14,50 15,00

DIRETRIZ Nº 8 - Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde no Controle dos Agravos relacionados a saúde.adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, estabelecendo o
acompanhamento, a avaliação e a divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, bem como a organização e a coordenação do sistema de informação de saúde municipal

OBJETIVO Nº 8.1 - Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde no Controle dos Agravos relacionados a saúde utilizando medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, estabelecendo o acompanhamento, a
avaliação e a divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Indicador (Linha-Base) Meta Plano(2022-
2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

8.1.1 Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde em nosso
município.

Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde 21,00 2022 Percentual 73,00 Percentual 17,00 21,00 22,00 13,00

DIRETRIZ Nº 9 - Construir polos de assistência a saúde da população, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos munícipes.

OBJETIVO Nº 9.1 - Garantir o acesso da população aos serviços a partir da construção de novas estruturas de saúde.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Plano(2022-
2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

9.1.1 Construir novos polos de assistência em
saúde.

Construir novos polos de assistência em saúde garantindo o acesso de toda população aos
serviços básicos.

200 2022 Número 8 Número 0 2,00 2,00 4,00

DIRETRIZ Nº 10 - Garantir o acesso aos serviços de Tratamento Fora do Domicílio-TFD ao usuários que necessitam de um acompanhamento específico.

OBJETIVO Nº 10.1 - Proporcionar o acesso aos serviços de Tratamento Fora do Domicilio aos pacientes que necessitam de um acompanhamento mais específico.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Plano(2022-
2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

10.1.1 Garantia do acesso as serviços de Tratamento Fora do
Domicílio-TFD.

Garantir o acesso as serviços de Tratamento Fora do
Domicílio-TFD.

10,00 2022 Percentual 30,00 Percentual 0,00 10,00 10,00 10,00

DIRETRIZ Nº 11 - Garantir a renovação da Frota da Secretaria municipal de Saúde do município.

OBJETIVO Nº 11.1 - Garantir o fornecimento e manutenção de veículos adequados para o transporte sanitários de pacientes.

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Plano(2022-
2025)

Unidade de
Medida

Meta Prevista

2022 2023 2024 2025Valor Ano Unidade de
Medida

11.1.1 Garantir o fornecimento e manutenção de veículos adequados para o
transporte sanitários de pacientes.

Garantir o fornecimento e manutenção de veículos para
Secretaria de Saúde

3 2022 Número 10 Número 0 3 3 4
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