MATRIZ - Programação Anual de Saúde 2012
EIXO I - CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
1ª DIRETRIZ
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E OUTROS AGRAVOS
OBJETIVO
1.1) Reduzir os riscos e agravos à saúde da população
ESTRATÉGIA
1.1.1) Reestruturação dos serviços de Vigilância em Saúde
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Elaborar e disponibilizar material informativo para os profissionais da assistência à saúde sobre as doenças/agravos de notificação imediata
(Anexo II da Portaria GM/MS nº 104).

Materiais informativos para 50 unidades de
saúde

20.000,00

SVS

2732

Implantar a notificação online no sítio eletrônico da SES-RJ, por categoria: Notificação individual, Notificação de Surtos ou agregado de
casos, Surtos de Infecção Hospitalar e Eventos Ambientais.

Inserção de 1 link no sítio eletrônico da SES

-

SVS

-

Realizar Curso Básico de Investigação de Surtos (CBIS)
Desenvolver a metodologia de avaliação de risco das notificações recebidas

1 curso

10.000,00

SVS

2732

1 instrumento de decisão para classificação de
risco desenvolvido

-

SVS

-

1 curso

10.000,00

SVS

2732

1 Convênio assinado

-

SVS

-

100% dos termos elaborados

-

SVS

-

1 diagnóstico consolidado.

-

SVS

-

1 pactuação sobre cofinanciamento realizada.

-

SVS

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

2 regiões com mapeamento definido.

-

SVS

-

2 planos de ação desenhado.

-

SVS

-

1 redistribuição

-

SVS

-

1 fluxo

-

SVS

-

1 mapeamento realizado.

200.000,00

SVS

3547

1 serviço credenciado.

50.000,00

SVS

3547

Realizar Curso de Monitoramento e Resposta as Doenças Infecciosas - Abordagem Síndrômica
Garantir o recurso financeiro através da assinatura do Convênio.
Elaborar Termo de Compromisso dos municípios e hospitais, para implantação dos NVH.
Realizar diagnóstico situacional dos municípios e hospitais das regiões Metro I e II.
Definir e pactuar mecanismos de cofinanciamento e monitoramento.
ESTRATÉGIA
1.1.2) Descentralização das ações de Vigilância em Saúde
Ações anuais
Mapear os laboratórios existentes com potencial para serem referenciados.
Desenvolver plano de ação individualizado, considerando a capacidade instalada de cada laboratório.
Rediscutir com a DST/AIDS/ Hepatites Virais o fluxo de liberação
Estabeleler de forma conjunta Novo Fluxo de agilização da liberação
Mapear unidades com potencial para implantação do SVO.
Credenciar o serviço na rede nacional de SVO.
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ESTRATÉGIA
1.1.3) Monitoramento laboratorial de doenças e agravos de interesse em Saúde Pública.
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

28 Municípios

4.000,00

SVS

2731

112 técnicos capacitados

4.000,00

SVS

2731

100% dos casos graves, óbitos e surtos
investigados e concluídos.

10.000.000,00

SVS

2731

Recursos

Área Responsável

PT

200.000,00

SVS

3548

1.900.000,00

SVS

2736

18.400,00

SVS

2736

390.000,00

SVS

2737

1.610.000,00

SVS

2732

10.000,00

SVS

2736

Implantar o GAL nos Municípios com mais de 80.000 hab.
Capacitar as Vigilâncias e os Laboratórios.
Responder em tempo oportuno casos graves, óbitos e surtos.
ESTRATÉGIA

1.1.4) Apoio aos municípios para a redução dos níveis de infestação do vetor da Dengue
Ações anuais

Metas anuais

23 dos 92 municípios com sistema implantado
(25% em 2012).

Implantar sistema informatizado de registro das visitas aos imóveis pelos agentes dos municípios.

Realizar o monitoramento dos municípios com maior índice de infestação de acordo com o LIRAa.

100 % dos municípios com Índice acima de 1%
Realizar pelo menos uma ação em cada
município

Realizar ações de mobilização social.

Promover capacitações e atualizações técnicas para os municípios.

23 dos 92 municípios em 2012 (25%)
ESTRATÉGIA

1.1.5) Apoio aos municípios para prevenção, detecção, diagnóstico precoce e tratamento das doenças e agravos de interesse à Saúde Pública, com ênfase nas doenças infectocontagiosas
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Pactuar com os municípios prioritários o tratamento da Hanseníase na AB.

25 pactuações realizadas (80% dos 32
prioritários).

-

SVS

-

Capacitar os profissionais da AB para desenvolverem ações de prevenção e controle da Hanseníase.

1 capacitação para profissionais de 25
municípios.

2.500,00

SVS

2732

1 mapeamento realizado.

7.500,00

SVS

2732

1 capacitação para oss técnicos dos 32
municípios prioritários.

7.500,00

SVS

2732

1 pactuação com 5 municípios prioritários
realizada.

-

SVS

-

1 capacitação para profissionais de 5 municípios
prioritários.

400.000,00

SVS

2732

1 pactuação realizada com os 32 municípios
prioritários.

-

SVS

2732

100% dos municípiois prioritários com material
informativo distribuído.

40.000,00

SVS

2732

32 municípios prioritários apoiados

10.000,00

SVS

2732

Mapear a capacidade instalada dos municípios, para implantação do exame diagnóstico dos contatos registrados dos casos novos de
hanseníase.
Capacitar os técnicos dos municípios prioritários.
Pactuar com os municipios a descentralização das ações de Tb para as Unidades Básicas de 05 municipios prioritarios.
Capacitar os profissionais da AB para desenvolverem ações de prevenção e controle da Tb.
Pactuar com os municípios prioritários a realização da busca de SR.
Disponibilizar material informativo sobre a importância da busca de SR para os municípios prioritários.
Apoiar os municipios prioritários (32) na descentralização das ações de TB estimulando o TDO (tratamento diretamente observado)

Página 2

Desenvolver mecanismos de apoio ao tratamento supervisionado por meio de ações de base comunitária.

5 encontros com representantes dos
movimentos de base comunitária, ONGs, etc.

200.000,00

SVS

2732

Fornecer o teste rápido para HIV em casos novos de Tb, de forma regular aos municípios prioritários

32 municípios prioritários com teste rápido

12.000,00

SVS

2731

32 municípios prioritários monitorados na
realização de teste rápido

-

SVS

-

1 capacitação em DST/Aids

75.000,00

SVS

2732

1 fluxo criado

40.000,00

SVS

2732

15 muniípios supervisionados

5.000,00

SVS

2732

1 Fluxo de referencia para exame confirmatório

-

SVS

-

5 maternidades capacitadas

100.000,00

SVS

2732

Reuniões da Câmara Técnica de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatite B

6 reuniões

10.000,00

SVS

2732

Reunião de Coordenadores com tema central Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatite B

1 reunião

150.000,00

SVS

2732

1.000 dispensadores adquiridos

150.000,00

SVS

2732

900.000 preservativos femininos

8.000.000,00

SVS

2732

20 municípios com distribuição de preservativos
femininos

-

SVS

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

1 treinamento

120.000,00

SVS

2732

9 Supervisões realizadas

12.000,00

SVS

2730

1 avaliação

-

SVS

-

92 município

350.000,00

SVS

2732

92 coordenadores capacitados

22.000,00

SVS

2732

Capacitar os coordenadores de imunizações de 2 regiões em eventos adversos pos vacinais

2 regiões capacitadas

40.000,00

SVS

2732

Monitorar e avaliar as ações realizadas pelas coordenações municipais das regiões treinadas

2 regiões monitoradas

-

SVS

-

Treinar regionalmente o coordenador de imunizações e um técnico de informatica no SI-PNI

9 treinamentos regionais

250.000,00

SVS

2732

92 municipios monitorados

-

SVS

-

Monitorar os resultados do teste rapido para HIV nos casos novos de TB no SINAN dos municípios prioritários.
Capacitar as equipes municipais para que realizem essas ações durante o prenatal.
Determinar fluxo de cuidado às gestantes, para identificação precoce dos casos de sífilis congênita e na gestação.
Supervionar os 33% municípios prioritários (45)
Definir Fluxo de referencia para exame confirmatório
Capacitar as 5 maternidades em TRD

Aquisição de Dispensadores de preservativos
Aquisição de Preservativos Femininos
Distribuir para 20 municipios qualificados os preservativos femininos
ESTRATÉGIA

1.1.6) Ampliação e fortalecimento do Programa Estadual de Imunização
Ações anuais
Realizar 1 treinamento para 32 municípios em Monitoramento rápido das coberturas (MRC) vacinais de rotinas e campanhas.
Realizar supervisão técnica aos municípios com baixas coberturas reincidente nos últimos 3 anos
Avaliar a capacidade da Rede de Frio Estadual e Municipais em armazenar o imunobiológico.
Executar programa de capacitação junto a rede estadual e municipal de educação
Capacitar os coordenadores e responsáveis técnicos dos municípios sobre a conduta técnica para a introdução da vacina da varicela no
calendário vacinal.

Monitorar a implantação e alimentação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI)
ESTRATÉGIA

1.1.7) Apoio aos municípios para a investigação e notificação de óbitos considerados prioritários pela Saúde Pública
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Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

1 avaliação probalbilistica

-

SVS

-

1 capacitação

10.000,00

SVS

2732

1 avaliação probalbilistica

-

SVS

-

100% dos municípios

-

Saúde da criança
(SAS) e Dados Vitais
(SVS)

-

Monitorar a atuação dos comitês municipais de investigação dos óbitos infantis e fetais existentes no ERJ

100% dos comitês monitorados

-

SAS (SAB - Saúde da
Criança)

-

Incentivar que os municipios investiguem os óbitos por doenças e agravos de interesse de saúde pública.

92 municípios orientados sobre a investigação
de óbitos.

-

SVS

-

100% dos óbitos por dengue investigado.

-

SVS

-

100% dos municípios monitorados

-

SAS (SAB - Saúde da
Mulher)

-

Comitês Municipais ou Microrregionais de
Prevenção e Controle de Morte Materna
implantados em 100% dos Municípios da
Metropolitana I e II que aderiram a Rede
Cegonha

-

SAS (SAB - Saúde da
Mulher) /
CEPCMMRJ

-

Material gráfico dos protocolos confeccionado

15.000,00

Realizar seminário para divulgação dos Protocolos elaborados

Seminário realizado para os 92 municípios.

12.000,00

Divulgar junto às Unidades de Saúde o fluxo de notificação preconizado pelo MS.

Fluxo divulgado em 100% das Unidades de
Saúde.

-

SVS

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

20 municípios com 50% de unidades implantadas

-

SVS

-

Realizar treinamento em Vigilância Epidemiológica para os servidores das UPA's

1 treinamento realizado

-

SVS

-

Estimular as Vigilâncias Epidemiológicas Municipais que implantem nas Unidades Privadas o sistema de notificação e investigação das DNC's

20 vigilâncias municipais

-

SVS

-

Estabelecer o Relacionamento Probabilistico dos casos de TB que foram a óbitos no SIM/SINAN
Capacitar os profissionais do SINAN de 14 municipios de maior carga de doença para cruzar banco de dados
Estabelecer o Relacionamento Probabilistico dos casos de TB que foram a óbitos no SIM/SINAN
Monitorar a investigação dos óbitos infantis e fetais via SIM WEB.

Realizar a investigação dos óbitos por dengue através do Comitê Estadual de Invetigação de Óbitos.
Monitorar a investigação dos óbitos de Mulher em Idade Fértil via SIM WEB.

Criar Comitês Municipais ou Microrregionais de Prevenção e Controle de Morte Materna nos Municípios da Metropolitana I e II que
aderiram a Rede Cegonha

Elaborar Protocolos para: 1.Diagnostico e Tratamento da Doença Hipertensiva Especifica da Gravidez; 2. Hemorragia Materna; 3. Dengue na
Gestação

SAS (SAB - Saúde da
Mulher) /
CEPCMMRJ
SAS (SAB - Saúde da
Mulher) /
CEPCMMRJ

2718

2718

ESTRATÉGIA
1.1.8) Apoio aos municípios para a notificação de doenças e agravos considerados prioritários pela Saúde Pública
Ações anuais
Implantar os núcleos de vigilância nas unidades pré hospitalares
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ESTRATÉGIA
1.1.9) Apoio à implantação e/ou implementação das ações de vigilância em saúde do trabalhador junto aos municípios
Ações anuais
Implementar as ações do CEREST Estadual, com definição de sua instalação física.
Incluir a estrutura do CEREST no organograma da SES-RJ.

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

1 instalação física definida

185.808,00

SVS

2732

1 estrutura criada

-

SVS

-

150 visitas aos 15 Cerests, sendo 10 visitas em
cada um durante o ano

30.000,00

SVS

2732

Reorganizar o processo de trabalho das CISTs Regionais.

1 definição de fluxos e processos

-

SVS

-

Criar Rede Sentinela Estadual em Saúde do Trabalhador.

1 rede sentinela criada

-

SVS

-

3 cursos realizados

50.000,00

SVS

2732

Realizar 1 seminário em 2012

200.000,00

SVS

2732

1 estudo concluído

-

SVS

-

6 municípios mapeados

-

SVS

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Pactuação com as 2 regiões.

-

SVS

-

1 diagnóstico consolidado.

-

SVS

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Realizar 2400 fiscalizações sanitárias

4.105.017,00

SVS

2729

Realizar 1200 fiscalizações sanitárias até
04/08/12, de acordo com o Decreto nº 43118,
de 05/08/2011.

224.700,00

SVS

2729

Assessorar tecnicamente os CERESTs regionais, mensalmente através de apoiadores.

Realizar 03 cursos de capacitação para todos os Cerests regionais: 1- PAIR, Dermatose ocupacional, pneumoconiose e avaliação ambiental; 2 LER/DORT; 3 - Transtornos mentais relacionados ao trabalho e intoxicações por substâncias químicas.
Promover um Seminário Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador.
Desenvolver estudo para a avaliação dos ex-trabalhadores do Aterro Sanitário de Gramacho e Mesquita, elaborando o perfil epidemiológico
dos mesmos.
Mapear e cadastrar, via CERESTs regionais, 6 municípios prioritários.
ESTRATÉGIA

1.1.10) Fomento à implantação das coordenações municipais de infecção hospitalar.
Ações anuais
Pactuar na CIR das regiões Metro I e II proposta de estruturação das comissões de infecção hospitalar dos municípios do Rio de Janeiro,
Niteroi, São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo e São João de Meriti.
Realizar diagnóstico situacional nos hospitais dos municípios mencionados.
OBJETIVO
1.2) Prevenir e controlar os riscos à saúde decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços.
ESTRATÉGIA
1.2.1) Fortalecimento das Ações de Vigilância Sanitária para monitoramento, avaliação e gerenciamento das condições de risco sanitário.
Ações anuais
Manter as ações de fiscalização sanitária
Realizar ações de fiscalização sanitária em estabelecimentos para verificação do cumprimento da Lei 5517/09 - "Campanha RIO SEM FUMO"
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Manter a concessão da gratificação de produtividade dos servidores

Manter as 135 gratificações de produtividade já
concedidas pela SUVISA

2.875.200,00

SVS

2660

Ampliar o quantitativo de gratificações de produtividade

Ampliar em 50% o quantitativo de gratificações
de produtividade considerando a necessidade de
profissionais em tempo integral na SUVISA

851.920,00

SVS

2660

Providenciar a inclusão de
engenheiros/arquitetos na SUVISA

-

SVS

-

Contratar 03 técnicos de categorias profissionais
não existentes no quadro da SES, mas
necessários ao desempenho das atividades da
SUVISA

327.273,00

SVS

2660

Aumentar o número de veículos de 15 para 18

111.216,00

SVS

2729

Aumentar o número de veículos de 24h de 4
para 6

74.144,00

SVS

2729

Aumentar em 2 o número de amostras
coletadas

-

SVS

-

Realizar 800 coletas de amostra

-

SVS

-

Conceder 100% das diárias solicitadas,
antecipadamente à realização da ação

150.000,00

SVS

2729

Realizar cerca de 13 outras ações de vigilância
sanitária (supervisão e/ou acompanhamento a
municípios, ações em conjunto com outras
instâncias de governo, etc.)

-

SVS

-

Realizar visita técnica nos 20 municípios com
melhores condições técnicas (Resolução SESDEC
1411) de implementar a descentralização das
ações estratégicas de VISA

-

SVS

-

Ampliar o quantitativo de engenheiros/arquitetos da SUVISA

Contratar técnicos de categorias profissionais não existentes no quadro da SES

Ampliar o quantitativo de veículos disponibilizados para atender a demanda de ações da SUVISA
Ampliar o número de veículos de 24h disponibilizados para atender a demanda de ações da SUVISA
Ampliar a coleta de amostras para o monitoramento de medicamentos de 15 para 17.
Manter a coleta de amostras para o monitoramento de alimentos.
Agilizar o processo de concessão de diárias para viabilizar as ações de VISA nos municípios distantes

Manter outras ações de vigilância sanitária

Realizar diagnóstico situacional dos 68 Órgãos de VISA municipais não descentralizados

Pautar o processo de descentralização de ações de VISA no COSEMS
Realizar a descentralização de ações estratégicas de VISA

Promover capacitações/treinamentos para os Órgãos de Vigilância Sanitária municipais

Estruturar o LACEN para ampliação das análises fiscais e apreenções realizadas pela vigilância sanitária.

Realizar 4 reuniões com o COSEMS

-

SVS

-

Realizar a descentralização de ações estratégicas
de VISA para 5 Órgãos de VISA, mediante
pactuação na CIB

-

SVS

-

Realizar 5 turmas do Curso de Procedimentos de
Inspeção em Comércio Farmacêutico

200.000,00

SVS

2729

Realizar 1 Reunião de planejamento de ações de
VISA com os Órgãos de Vigilância Sanitária
municipais

50.000,00

SVS

2729

Realizar 1 Treinamento sobre RDC nº11/2011
(Talidomida)

30.000,00

SVS

2729

Realizar 5 turmas do Curso Básico em Vigilância
Sanitária

200.000,00

SVS

2729

Realizar 1 Treinamento sobre Controle de Sódio

40.000,00

SVS

2729

1 estrutura de análise ampliada e com técnica
implantada.

5.000.000,00

SVS

2731
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2ª DIRETRIZ
GARANTIA DA INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE
OBJETIVO
2.1 ) Estruturar e ampliar a Atenção Básica como ordenadora do sistema, para garantia do acesso de qualidade
ESTRATÉGIA
2.1.1) Fomento à expansão e à qualificação da Atenção Básica nos municípios
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Construir Unidades Básicas de Saúde nas 09 regiões de saúde do ERJ

12 UBS construídas

3.240.000,00

SAS (SAB)

3542

Equipar as Unidades Básicas de Saúde construídas com recursos do Estado.

12 UBS equipadas

240.000,00

SAS (SAB)

3542

90 municipios com recursos financeiros
repassados pela SES

21.016.000,00

SAS (SAB)

2719

Aprovação na CIB dos critérios redefinidos

-

SAS (SAB)

-

Instrutivos elaborados, orientações e visitas
técnicas realizadas

-

SAS (SAB)

-

Projetos e relatórios do componente municipal
do PAHI monitorados e avaliados

-

SAS (SAB)

-

90 planos municipais apoiados

-

SAS (SAB)

-

90 planos avaliados

-

SAS (SAB)

-

Nove oficinas regionais realizadas

75.000,00

SAS (SAB)

2722

Aprovação na CIB dos critérios redefinidos

-

SAS (SAB)

-

Plano elaborado e 9 oficinas regionais realizadas

75.000,00

SAS (SAB Monitoramento e
Avaliação)

2722

Curso realizado para 120 profissionais

40.000,00

SAS (SAB Monitoramento e
Avaliação)

PROESF

Matriz de avaliação elaborada

12.000,00

SAS (SAB Monitoramento e
Avaliação)

PROESF

10 encontros realizados

80.000,00

SAS (SAB)

PROESF

04 foruns realizados

33.000,00

SAS (SAB)

PROESF

Repassar recursos financeiros para municípios do ERJ, vinculado-os ao cumprimento de metas estabelecidas em 05 indicadores de saúde,
conforme a Deliberação CIB-RJ 1275, de 15 de abril de 2011
Redefinir os critérios para a alocação de recursos do cofinanciamento para Atenção Básica
Apoiar a implantação do componente municipal do Programa de Apoio aos Hospitais do Interior, através da elaboração de instrutivos,
orientações e visitas técnicas
Avaliar e monitorar as ações do componente municipal do Programa de Apoio aos Hospitais do Interior em 69 municípios do Estado do Rio
de Janeiro
Apoiar os municípios na realização dos planos de ação para o alcance das metas sanitárias ou indicadores de saúde pactuados para o
recebimento do incentivo financeiro da Atenção Básica
Avaliar os planos de ação feitos pelos municípios no final do 1º semestre do ano
Divulgar os resultados das avaliações dos planos municipais quanto ao alcance das metas, por meio de oficinas regionais
Redefinir os critérios para a alocação de recursos do cofinanciamento para Atenção Básica

Elaborar e divulgar, por meio de oficinas regionais. o Plano Estadual de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica

Qualificar os profissionais estaduais e municipais através de curso modalidade à distância em Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica

Elaborar matriz de avaliação da Atenção Básica, através da contratação de consultoria.
Realizar encontros quinzenais nas dependências da SES-RJ, visando qualificar os técnicos da Atenção Básica para realizar apoio aos
municípios das 09 regiões de saúde do ERJ
Realizar Foruns de Atenção Básica com frequência trimestral
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Realizar encontros regionais com representações dos municípios das 09 Regiões de Saúde

09 encontros regionais realizados

45.000,00

SAS (SAB)

PROESF

Seminário realizado

20.000,00

SAS (SAB - Saúde
Bucal)

2718

100% das Unidades de Saúde

-

SAS (SAB - Saúde
Bucal)

-

30 municípios

36.000,00

SAS (SAB Alimentação e
Nutrição)

Fundo de
Alimentação e
Nutrição

Oficina realizada

12.000,00

SAS (SAB Alimentação e
Nutrição)

Fundo de
Alimentação e
Nutrição

10 municípios

12.000,00

SAS (SAB Alimentação e
Nutrição)

Fundo de
Alimentação e
Nutrição

2 (duas) capacitações para 20 municípios

24.000,00

SAS (SAB Alimentação e
Nutrição)

Fundo de
Alimentação e
Nutrição

Realização de 1 Seminário Estadual

45.000,00

SAS (SAB Alimentação e
Nutrição)

Fundo de
Alimentação e
Nutrição

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Todas as atividades previstas para o ano de 2012
desenvolvidas

9.252.000,00

SAS

2720

21.723.594,00

SAS

2725

Realizar seminário para os coordenadores municipais de saúde bucal objetivando prestar suporte técnico-científico aos municípios para a
implantação de equipes de saúde bucal na proporção de 1ESF-ESB.
Monitorar, através do sistema de informações SIA/SUS, a instalação de próteses dentárias pelas Unidades de Saúde.
Implementar e qualificar o SISVAN (menores de 5 anos), através de apoio técnico para a utilização do sistema de informações, dos
municípios que aderiram ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ,.

Realizar Oficina de Sensibilização para os profissionais de saúde dos municípios que aderiram ao Programa de Saúde na Escola (PSE), com o
foco no SISVAN (de crianças e adolescentes) e na Caderneta de Saúde do Adolescente.

Implementar e qualificar o SISVAN (de adultos e idosos) dos municípios que aderiram ao Programa Academia da Saúde.

Implementar a Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar Saudável, em consonância com a Rede Amamenta e a
Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), através de capacitações.

Realizar Seminário para a construção do Plano Estadual Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade

OBJETIVO
2.2) Ampliar o acesso e aperfeiçoar a assistência especializada, em estreita articulação com a Atenção Básica
ESTRATÉGIA
2.2.1) Organização da atenção integral por meio de Redes
Ações anuais

Desenvolver as atividades do subprojeto regional QualiSUS-Rede – Metropolitana I, conforme cronograma

UTI Neonatal - 230 leitos contratados (oferta
mensal)

Contratação de serviços privados

Cirurgia Cardíaca (neonatal e pediátrica) - todos
os procedimentos realizados, conforme
demanda e valor contratado por chamamento
público
UTI Adulto - 100 leitos contratados (oferta
mensal)
UTI Pediátrico - 100 leitos contratados (oferta
mensal)
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Realizar seminários regionais para firmar 100%
dos Termos de Compromisso entre SES,
municípios e os prestadores de serviços de alta
complexidade.

200.000,00

SAS (SAECA)

2724

Implantar a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa
com Necessidades Especiais

50.000.000,00

SAS (SAECA)

2724

Contratualizar serviços que compõem as redes
de média e alta complexidades.

267.584.938,00

SAS (SAECA)

2724

Executar os procedimentos não executados no
território em outros estados.

8.000.000,00

SAS (SAECA)

2721

Reestruturar e qualificar o processo de credenciamento de serviços no SUS.

Revisar e atualizar a cartilha de
credenciamento/habilitação de serviços junto ao
SUS (Resolução 777 de 13/08/2009)

-

SAS (SAECA)

-

Garantir que os recursos alocados na PPI assistencial sejam programados de acordo com a lógica da organização da rede e de acordo com os
Termos de Compromisso para Garantia de Acesso.

Realizar revisões mensais do SISPPI e atualizar o
sistema quando necessário

-

SAS (SAECA)

-

10% de conclusão

744.625,00

SUP/SE

1094

100% da reforma concluída

2.000.000,00

SUP/SE

1.094,00

10% de conclusão

6.825.120,00

SUBUP/SUP

1094

100%

18.470.000,00

SUP (Gestão
Compartilhada)

2749

Realizar prestação de serviços de assistência móvel de imagem

2 serviços móveis adicionais

9.300.000,00

SUP (Gestão
Compartilhada)

2750

Implantar as ações previstas nos planos de ação regional da Rede Cegonha nas Regiões Metropolitanas

Ações previstas implantadas

1.350.000,00

SAS (SAB)

2720

Indicadores monitorados

-

SAS (SAB)

-

Estruturar a implantação da rede de
neurocirurgia

-

SAS (SAECA)

-

20% de conclusão

750.000,00

SUBUP/SUP

3553

18 CAPS apoiados para habilitação

-

SAS (SAB - Saúde
Mental)

-

131 serviços de Residência Terapêutica apoiados
para habilitação

-

SAS (SAB - Saúde
Mental)

-

02 Centros de Convivência apoiados para a
implantação

-

SAS (SAB - Saúde
Mental)

-

Alocação mensal de R$ 50.000,00 (Deliberação
CIB/RJ nº 1.638, de 08/03/2012) e visitas
técnicas realizadas

600.000,00

SAS (SAB - Saúde
Mental)

2727

Garantia da continuidade da prestação de serviços de saúde habilitados para Alta Complexidade à população do Estado do Rio de Janeiro

Controlar a referência de procedimentos a serem realizados em outros estados (TFD).

Adaptar o antigo Hospital Anchieta para uma unidade de media complexidade como hospital de retaguarda e apoio às epidemias (Dengue,
H1N1, entre outros).
Reformar predial para implantação do Hospital do Cérebro
Adquirir equipamentos e fazer reformas gerais em todos os demais serviços hospitalares, conforme a necessidade desses.
Realizar diagnóstico qualificado das patologias através de exames de imagem

Monitorar os indicadores de acompanhamento da implantação da Rede Cegonha nas Regiões Metropolitanas de saúde
Implantação da rede de neurocirurgia de alta complexidade
Construir e Implantar o Projeto Mulher mais Saudável, que inclui mamógrafo móvel e pólo de rastreamento de patologia cervical;

Apoiar a habilitação de CAPS já existentes

Apoiar a habilitação de Serviços Residenciais Terapêuticos, com base na Portaria nº 3.090/11;

Apoiar a implantação de Centros de Convivência, Cultura e Trabalho
Apoiar técnica e financeiramente o processo de fechamento do Hospital Colônia de Rio Bonito, visando a desinstitucionalização dos 50
portadores de transtornos mentais com prolongado período de internação
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Apoior técnica e financeiramente o processo de desinstitucionalização de 34 pacientes internos na Casa de Saúde Santa Mônica de
Repasse de recursos para que 34 pacientes
Petrópolis (originários do Hospital Estadual de Vargem Alegre de Barra do Piraí, fechado em 1996), através da Criação do Núcleo Estadual de estejam residindo em RT no município de Carmo
Saúde Mental no município de Carmo e do custeio e ampliação dos Serviços Residênciais Terapêutico no município.
e visitas técnicas realizadas

600.000,00

SAS (SAB - Saúde
Mental)

2727

Realizar oficinas para elaboração dos Planos de Ação de expansão da Rede de Atenção Psicossocial nas 09 regiões de saúde do Estado do Rio
de Janeiro

9 planos de ações construidos a partir das
oficinas

15.000,00

SAS (SAB - Saúde
Mental)

2718

Plano de ação aprovado pelo Conselho Estadual
de Saúde e pela CIB.

-

SAS (SAB - Saúde do
Homem)

-

15.000,00

SAS (SAB - Saúde do
Homem)

Recursos oriundos
do repasse FNS ao
FES para
implantação da
Saúde do Homem

60.000,00

Recursos oriundos
do repasse FNS ao
SAS (SAB - Saúde do
FES para
Homem)
implantação da
Saúde do Homem

Apoiar a implantação da PNAISH em municípios não contemplados com recursos específicos, através da assessoria e apoio à execução dos
planos de ação em Saúde do Homem

2 reuniões realizadas com cada um dos cinco
municípios não contemplados com recursos
específicos com PNAISH implantada.

-

Recursos oriundos
do repasse FNS ao
SAS (SAB - Saúde do
FES para
Homem)
implantação da
Saúde do Homem

Elaborar as linhas de cuidado para organização da Atenção de procedimentos de cardiologia e do trato urológico, de acordo com a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.

Fluxos e protocolos de procedimentos
urológicos e consultas de cardiologia elaborados
para os seis municípios integrantes do projeto
piloto - Rio de Janeiro, Volta Redonda, Duque de
Caxias, Angra dos Reis, Nova Iguaçu e São
Gonçalo - que receberam recursos do MS para
implantação da PNAISH

-

SAS (SAB - Saúde do
Homem)

-

Monitorar 03 grupos de procedimentos prestados nos CEOs, nas especialidades de Endodontia, Periodontia e Cirurgia Oral Menor, a partir
do sistema SIA/SUS, para que alcancem as metas propostas pelo MS.

100% dos procedimentos monitorados em cada
CEO

-

SAS (SAB - Saúde
Bucal)

-

Perfil definido em 8 hospitais estaduais de
emergência da rede própria

-

SAS (SAB - Saúde
Bucal) / SUP

-

Aprovar o plano de ação em Saúde do homem pelo Conselho Estadual de Saúde e pela CIB.

Realizar um Fórum de Atenção Básica para divulgação da PNAISH, com a presença de gestores da atenção básica e profissionais de saúde dos
92 municípios do Estado

Fórum realizado

Realizar oficinas regionais de trabalho em Saúde do Homem.

Definir perfil nos serviços de odontologia nas unidades hospitalares próprias do ERJ

5 oficinas Realizadas.
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Elaborar os planos regionais da Rede de Urgência e Emergência - Metropolitanas I e II, Centro Sul, Médio Paraíba e Serrana

4 Planos regionais da Rede de Urgência e
Emergência elaborados

-

SUP

-

Implantar o SAMU nas regiões Médio Paraíba, Centro-Sul, Serrana e Baía de Ilha Grande

SAMU implantado em 4 regiões de saúde

-

SAS

-

6 repasses dos recursos financeiros efetuados a
partir de outubro 2012 (Médio Paraíba – repasse
mensal de R$ 419.000,00 e Centro Sul – repasse
mensal R$ 172.500,00)

1.774.000,00

SAS

2727

22 UPAs apoiadas

51.000.000,00

SUP

2742

23 UPAs operacionalizadas

289.003.101,00

SUP

2743

10% de conclusão

615.125,00

SUP

1094

3 UPAs implantadas

8.643.000,00

SUP

3549

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Alcançar 100% (25) dos Serviços de Hemoterapia
públicos com controle de qualidade de
hemocomponentes

108.327,00

SAS
SAECA
HEMORIO

3544

Realizar NAT para 100%da Hemorrede Pública

-

SAS
HEMORIO

-

Projetos de arquitetura de 2 Unidades de Coleta
elaborados e aprovados

-

2 Unidades de Coleta reformadas/construídas

300.000,00

SUP
SE
EMOP

3544

Projeto de serviço de oncohematologia estadual
elaborado e aprovado

-

HEMORIO

-

Unidade de TMO no Hemorio equipada

250.000,00

HEMORIO

3544

Política Estadual de Atenção Integral às Pessoas
com Coagulopatias publicada por meio de
Resolução SES-RJ

-

SAS

-

Rede de referência e contra-referência no
atendimento a Coagulopatias no Estado
pactuada na CIB-RJ

-

SAS

-

Realiza exames de Triagem Neonatal (TNN) em nascidos vivos

Alcançar a cobertura da Triagem Neonatal (TNN)
em 100% dos nascidos vivos

3.300.000,00

IEDE
HEMORIO

2746

Ampliar as ações da Política de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme (DF)

100% (39) dos ambulatórios de DF programados
implantados

-

SAS

-

Operacionalizar o incentivo financeiro para o custeio do SAMU das Regiões Médio Paraíba e Centro Sul, conforme legislação (Resolução
SESDEC nº 239/2008)

Apoio financeiro complementar às 22 UPAs municipalizadas
Operacionalizar 23 UPAs 24 horas próprias;
Construir e Implantar o complexo do centro de trauma dos hospitais Alberto Torres e Prefeito João Batista Cáffaro;
Implantar UPAs Próprias;
ESTRATÉGIA

2.2.3) Implantação do Plano de Atenção Hemoterápica e Hematológica do Estado do Rio de Janeiro (PAHH) 2012-2015
Ações anuais

Implantação do Programa de Controle de Qualidade de Hemocomponentes produzidos pela Hemorrede pública, no Hemorio

Implantação do Teste de Ácido Nucleico (NAT) nas doações de sangue na Hemorrede pública
Elaborar projeto pela SE para implantação de Unidades de Coleta (UC) de sangue de doador nas Unidades Próprias sob assessoramento
técnico do Hemorio

Realizar obra de reforma/construção para implantação de Unidades de Coleta em 2 Unidades Próprias

Incluir o Serviço de Oncohematologia e Agência Transfusional no Projeto do Hospital de Oncologia da Baixada
Fluminense
Adquirir equipamentos hemoterápicos, mobiliários e de informática para implantação do TMO no Hemorio
Assessorar a SES na elaboração de Política de Atenção Integral às pessoas com Coagulopatias com a participação da Sociedade Civil
Organizada

Pactuar a rede de referência e contra-referência no atendimento a Coagulopatias no âmbito do SUS
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SAS
SUP
SE
EMOP
SAS

-

Implementar a notificação dos pacientes
nascidos com Doença Falciforme fora do
Programa de Triagem Neonatal (Resolução
SESDEC nº 41/2007

-

SAS

-

Implementar a notificação dos pacientes
nascidos com Doença Falciforme fora do
Programa de Triagem Neonatal (Resolução
SESDEC nº 41/2007).

-

SAS

-

Capacitar os profissionais de 50% das UPAS e
demais Unidades de Saúde da Rede de Urgência
e Emergência regionais no atendimento em
Doença Falciforme.

-

SAS

-

Disponibilizar exame Doppler Transcraniano
(DTC) para 100% dos pacientes entre 2 e 16 anos
com Doença Falciforme

30.000,00

SAS

2749

Ampliar a cobertura hemoterápica dos leitos SUS no Estado

Plano Estadual de Promoção à Doação
Voluntária de Sangue 2012-2015 pactuado na
CIB-RJ

-

SAS
HEMORIO

-

Ampliar a cobertura hemoterápica dos leitos SUS no Estado

Ampliar para 3% ao ano a cobertura
hemoterápica dos leitos SUS no Estado

-

SAS
HEMORIO

-

Alcançar o índice de 50% dos Serviços de
Hemoterapia dotados de equipamentos de
informática

1.453.560,00

SAS

3544

Serviço de Hemoterapia de Santo Antonio de
Pádua concluído

293.633,00

SAS

3544

Serviço de Hemoterapia de Três Rios concluído

175.458,00

SAS

3544

ETE de Barra Mansa concluído

-

SAS

-

1.297.349,00

SAS

3544

2 ônibus de coleta móvel para a Hemorrede
pública (Hemolagos e Hemorio) adquiridos

250.000,00

SAS

3544

Serviço de Referência diagnóstica em
Trombofilia em Unidade Própria
implantado

-

Garantir o acesso a triagem, a atenção de baixa e de média complexidade, aos exames de alta complexidade e medicamentos estabelecidos
nos protocolos do Ministério da Saúde para Doença Falciforme.

Implantar o Sistema de Informação Gerencial na Hemorrede 2012-2015

Concluir a obra de construção de Serviço de Hemoterapia em Santo Antonio de Pádua

Concluir a obra de construção de Serviços de Hemoterapia em Três Rios
Construir a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Barra Mansa

Executar 100% dos convênios de aquisição de
equipamentos e mobiliários para Serviços de
Hemoterapia celebrados por convênio

Planejar e celebrar convênios para aquisição de equipamentos e mobiliários para Serviços de Hemoterapia

Ampliar a coleta de doadores de sangue por meio de coleta externa

Implantar Serviço de Referência diagnóstica em Trombofilia em Unidade Própria

SAS

-

ESTRATÉGIA
2.2.5) Implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização
Ações anuais

Criar projeto de implantação da visita ampliada/aberta

Definição de diretrizes para a implantação dos Grupos de Trabalho de Humanização

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Dispositivo de visita ampliada/aberta
implantado em 50% dos hospitais de emergência
e maternidades da SES

-

Humanização

-

Dispositivo GTH implantado em 50% dos
hospitais de emergência da SES

-

Humanização

-
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Criar projeto de implantação do ACCR na Maternidade

Dispositivo de Acolhimento com Classificação de
Risco implantado em 30% das maternidades da
SES

-

Humanização

-

Criar projeto de implantação do ACCR para as pediatrias

Dispositivo de Acolhimento com Classificação de
Risco em pediatria implantado em 25% hospitais
de emergência da SES

-

Humanização

-

Núcleos de Acolhimento à Família implantados
em 25% hospitais de emergência da SES

-

Humanização

-

Dispositivo de visita ampliada implantado em
50% das UPAs estaduais

-

Humanização

-

Dispositivo Acolhimento com Classificação de
Risco implantado em 100% das UPAs
inauguradas

-

Humanização

-

Duas visitas técnicas em 100% das unidades
hospitalares participantes para orientação e
avaliação do acolhimento realizadas

-

Subsecretaria Geral

-

636.000,00

Subsecretaria Geral

2717

636.000,00

Subsecretaria Geral

2717

Realizar oficinas com as equipes. Definir e implantar estratégias de comunicação e garantia de direito à informação aos usuários com
protocolos definidos
Criar projeto de implantação da visita ampliada/aberta
Realizar oficinas UPA Redes nos municípios/regiões

Realização de Visitas técnicas em 100% das unidades hospitalares que atendem aos requisitos do Programa de Apoio aos Hospitais do
Interior - PAHI

Apoio financeiro especifico para implantação em 100% das unidades hospitalares que atendem aos requisitos do Programa de Apoio aos
Hospitais do Interior - PAHI
Apoio financeiro especifico para manutenção em 100% das unidades hospitalares que atendem aos requisitos do Programa de Apoio aos
Hospitais do Interior - PAHI

Repasse financeiro garantido por 6 meses para
implantação e avaliação dos hospitais que
aderiram ao Programa
Repasse financeiro garantido por mais 6 meses
caso constatado implantação nos hospitais que
aderiram ao Programa

Realização de oficinas regionais com os municípios participantes do PAHI AB

Multiplicadores/apoiadores capacitados para a
implantação de acolhimento com classificação
de risco nas unidades básicas de saúde dos
municípios participantes do PAHI-AB

-

Humanização

-

Realização de oficinas regionais com os municípios participantes do PAHI. Apoiar a criação de projeto de implantação do ACCR nos hospitais
regionais apoiados pelo PAHI

Dispositivo de Acolhimento com Classificação de
Risco implantado em 50% dos hospitais
regionais apoiados pelo PAHI

-

Humanização

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

CIHDOTTs implantadas em 4 unidades
hospitalares próprias com perfil (1 por unidade),
conforme Portaria nº GM/MS 2.600/09

264.727,50

SAS (PET)

4 Organizações de Procura de Órgãos
implantadas

550.000,00

SAS (PET)

1 treinamento Avançado de Imersão para
Coordenadores de Transplantes

350.000,00

SAS (PET)

ESTRATÉGIA
2.2.6) Fortalecimento da Política Estadual de Transplante
Ações anuais

Implantar CIHDOTTs nas unidades hospitalares próprias com perfil, conforme Portaria nº GM/MS 2.600/09

Implantar Organizações de Procura de Órgãos (1 OPO a cada 2 p.m.p – Portaria GM/MS 2.601/09)2

Qualificar profissionais de saúde para atuarem nas coordenações de OPOs/CIHDOTTs
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2728

2728

2728

Garantir o funcionamento do website visando o acesso da população e dos profissionais de saúde às informações atualizadas do Programa
Estadual de Transplantes

Website do PET em funcionamento permanente
e manutenções mensais realizadas

350.900,00

SAS (PET)

2 novos serviços autorizados

-

SAS (PET)

Evento realizado

32.372,50

SAS (PET)

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Realizar o 4º Seminário Estadual de Saúde da População Negra para discutir Racismo Institucional no âmbito do Estado, Determinantes
Sociais, Acesso e Qualidade nos atendimentos de saúde prestados à população negra nas US.

Seminário realizado

40.000,00

SAS (SAB)/ SG
(AGEP)

Saldo Recurso da
fonte 25 Participasus

Implementar o Comitê Saúde da População Negra na Secretaria de Estado de Saúde do RJ.

Comitê implantado

-

SAS (SAB)/ SG
(AGEP)

-

Mapear os municípios que tenham ações implantadas propostas pela Política de Saúde Integral da População Negra

Mapeamento realizado e disponibilizado na
Intranet

-

SAS (SAB)/ SG
(AGEP)

-

Realizar Ciclo de Sensibilização e Capacitação dos trabalhadores de Saúde em 10 UPAS Estaduais, na Região Metropolitana I, para
aprimoramento do preenchimento do quesito Raça/Cor, com vistas ao reconhecimento das doenças provocadas e/ou influenciadas pelas
desigualdades e discriminação social de raça e gênero.

2 unidades com profissionais sensibilizados e
capacitados

180.000,00

SAS (SAB)/ SG
(AGEP)

2755

Instituir o Fórum Interno Permanente, para suscitar uma discussão acerca da Atenção e Vigilância em Saúde para a População em Situação
de Rua no RJ, abrangendo inicialmente alguns municípios da METRO I E II

Fórum interno instituido

-

SAS

-

Protocolo elaborado

-

SAS

-

Grupo de trabalho criado e em operação

-

SAS (SAB)

-

GT instituido

-

SAS (SAB)

-

Oficinas Regionais realizadas com relatório
orientador para a construção da rede de
atenção

48.000,00

SAS (SAB)/ SG
(AGEP)

2755

Participação em 12 reuniões e apoio logístico
nas reuniões regionais

5.000,00

SAS (SAB)

2718

Comissão de Gestão Integrada e Câmara Técnica
criadas

-

SAS (SAB)

-

06 visitas

-

SAS (SAB)

-

08 oficinas

-

SAS (SAB)

-

Autorizar novos serviços para realização de transplantes de órgãos
Realizar evento para a Divulgação do Balanço das Ações Desenvolvidas pelo Programa Estadual de Transplantes no ano de 2011

2728

2728

OBJETIVO
2.3) Promover a atenção à saúde aos segmentos vulneráveis e aos grupos populacionais estratégicos
ESTRATÉGIA
2.3.1) Fortalecimento da atenção à saúde das populações vulneráveis
Ações anuais

Elaborar um protocolo para ampliação do acesso à saúde da população em situação de rua junto à Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos
Incentivar a implantação dos consultórios na rua nos municípios prioritários, de acordo com a Portaria 122 de 25 de janeiro de 2011, por
meio da criação de um grupo de trabalho com reuniões periódicas entre as áreas técnicas competentes e os municípios
Formar e fortalecer o GT População do Campo e da Floresta
Realizar Oficinas Regionais (Campos e Itaperuna) para discutir acesso da População do Campo e da Floresta, qualidade de atendimento e
identificação de Rede de Serviços nas Regiões Norte e Noroeste.

Participar das reuniões mensais do Fórum Vos aos Povos e apoiar a organização das reuniões regionais

Implantar instâncias de gestão integrada da saúde da população no sistema penitenciário, entre a SES e a SEAP

Realizar visitas da SAB e Áreas Técnicas da SVS às unidades de internação de adolescentes

Realizar oficinas de Planejamento integrado da SAB e áreas técnicas da SVS com Coordenação de saúde do DEGASE para elaboração das
recomendações e diretrizes estaduais para atenção à saúde de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas
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Realizar visitas para suporte técnico pedagógico à elaboração dos Planos Operativos Municipais de Saúde (POM) junto aos municípios sede
de unidades de internação para adolescentes em conflito com a Lei

04 visitas

-

SAS (SAB)

-

04 protocolos acompanhados até a conclusão

-

SAS (SAB)

-

2 oficinas realizadas

100.000,00

SAS (SAB)/ SG
(AGEP)

Saldo Recurso da
fonte 25 Participasus

Desenvolver e pactuar com os municípios um instrumento que permita o acompanhamento de ações de saúde voltadas para a população
LGBT

Instrumento elaborado e pactuado

-

SAS (SAB)/ SG
(AGEP)

-

Realizar reuniões mensais da Câmara Técnica da saúde da população LGBT integrando a SES, suas áreas técnicas e o Instituto Estadual de
Diabetes e Endocrinologia com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e representação da sociedade civil
organizada, para discutir ações de saúde para a população LGBT

12 reuniões realizadas

-

SAS (SAB)/ SG
(AGEP)

-

Mapeamento concluido

-

SAS (SAB)/ SG
(AGEP)

-

Oficina realizada

-

SAS (SAB)

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

2 Cursos
totalizando
70 profisssionais capacitados

10.000,00

SAS (SAB Aleitamento)

2718

2 Cursos
totalizando
70 profissionais
capacitados

10.000,00

SAS (SAB Aleitamento)

2718

Seminário para 200 pessoas realizado

12.000,00

SAS /SAB – área
técnica do
Aleitamento e Área
Técnica de
Alimentação e
Nutrição

Assessorar tecnicamente o processo de implantação da Rede Cegonha no tocante à prevenção e atenção à gravidez na adolescência,
conforme recomendação da Área Técnica de Adolescentes do MS

Caderneta de saúde do adolescente implantada
em todos os municípios que aderirem à Rede
Cegonha / Ações de atenção à gestante
adolescente incluídas nos planos regionais da
Rede Cegonha

5.000,00

SAS (SAB - Saúde da
Mulher)

2718

Apoiar a formação dos profissionais do DEGASE com a introdução de conteúdo didático de atenção integral à saúde de adolescente
cumprindo medida socio-educativas.

Formação de 100% dos profissionais recém
admitidos apoiada

-

SAS (SAB População Privada
de Liberdade)

-

Conteúdo didático elaborado

-

SAS (SAB - Saúde da
Mulher)

-

Supervisionar e acompanhar a elaboração de protocolos e fluxos de atendimento locais do DEGASE com a rede SUS nas áreas técnicas de
tuberculose, hanseníase, Saúde bucal, DST/AIDS, Saúde Mental, média, alta complexidade e atenção especializada.

Realizar oficinas regionais para sensibilizar e capacitar gestores públicos e representantes da Sociedade Civil sobre ações de saúde que
atendam à população LGBT, conforme previsto no Programa Rio sem Homofobia

Mapear as populações Assentadas, Acampadas, Quilombolas, Indígenas, Ciganas e Pescadores Artesanais no Estado do RJ, visando à
construção de base de dados
Realizar oficina ampliada com profissionais de saúde municipais e indígenas da região da Baia da Ilha Grande, Metro I e Metro II para discutir
e promover acesso a saúde com qualidade a esta população em todos os níveis da atenção
ESTRATÉGIA

2.3.2) Fortalecimento das políticas de saúde e das intervenções específicas voltadas aos grupos populacionais estratégicos
Ações anuais
Capacitar profissionais de Hospitais/maternidades em aleitamento materno no modelo Iniciativa Hospital Amigo da Criança

Capacitar profissionais de Unidades Básicas de Saúde em Aleitamento Materno no modelo Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação

Realizar seminário da semana mundial de amamentação

Elaborar o conteúdo didático para capacitação de profissionais em educação e saúde voltado para Planejamento Reprodutivo
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Suplementação
orçamentária
Fundo de
Alimentação e
Nutrição

100% dos projetos para habilitação em
planejamento reprodutivo avaliados

-

SAS (SAB - Saúde da
Mulher)

-

Diagnóstico situacional sobre Planejamento
Reprodutivo no Estado elaborado

-

SAS (SAB - Saúde da
Mulher)

-

2 cotas anuais de DIUs distribuidas

-

SAS (SAB - Saúde da
Mulher)

-

Câmara Técnica sobre Reprodução Humana
Assistida instaurada

-

SAS (SAB - Saúde da
Mulher)

-

100% dos municípios das regiões metropolitanas
I e II aderidos à Rede Cegonha habilitados.

-

SAS (SAB - Saúde da
Mulher)

-

5.000,00

SAS (SAB Alimentação e
Nutrição)

Caderno elaborado

10.000,00

SAS (SAB Alimentação e
Nutrição)

Ampliação de 25% dos municípios que têm
programas de Saúde do Idoso

-

SAS (SAB - Saúde do
Idoso)

2718

01 Encontro estadual realizado

18.000,00

SAS (SAB - Saúde do
Idoso)

2718

18 Encontros regionais em 100%
das regiões

30.000,00

SAS (SAB - Saúde do
Idoso)

2718

5 Cursos realizados

-

SAS (SAB - Saúde do
Idoso)

-

100% das regiões monitoradas

-

SAS (SAB - Saúde do
Idoso)

-

Elaborar e produzir material educativo com informações e orientações referentes à saúde do idoso

Prevenção de Quedas – 1 milhão de panfletos e
200.000 cartazes produzidos; Promoção da
Saúde e Envelhecimento Ativo – alimentação
saudável/ prática da atividade física – 1 milhão
panfletos e 500.000 cartazes produzidos e
Direitos do idoso e prevenção da violência - 1
milhão de panfletos e 500.000 cartazes
produzidos

13.000,00

SAS (SAB - Saúde do
Idoso)

2718

Realizar capacitações com profissionais relacionados à saúde da criança para realização de ações socioeducativas junto às famílias, visando à
prevenção da violência contra a criança

Capacitações realizadas em 4 Regiões de Saúde
do Estado

30.000,00

SAS (SAB)

2718

Avaliar os projetos de habilitação de serviços em planejamento reprodutivo encaminhados pelos municípios
Elaborar diagnóstico situacional sobre Planejamento Reprodutivo no Estado, para o monitoramento e acompanhamento das ações e serviços
oferecidos em Planejamento Reprodutivo
Distribuir DIUs, fornecidos pelo Ministério da Saúde para os municípios

Instaurar Câmara Técnica sobre Reprodução Humana Assistida

Habilitar em Planejamento Reprodutivo municípios das regiões metropolitanas I e II aderidos à Rede Cegonha.

Distribuir boletins aos gestores municipaispara sensibilizar a incorporação do registro de condicionalidades do Programa Bolsa Família como
comprobatório do acesso da população vulnerável socialmente aos serviços de Atenção Básica

2 (dois) boletins distribuídos

Elaborar Caderno de Atenção ao Portador de Doença Celíaca

Incentivar a organização de Programas do Idoso no âmbito municipal
Realizar Encontro Estadual com todos os representantes de saúde do idoso dos municípios
Realizar Encontros Regionais em Saúde do Idoso, visando a implantação de Câmaras Técnicas de Saúde e Envelhecimento Regionais

Organizar e incentivar a elaboração de Cursos de Cuidadores Informais no âmbito regional
Monitorar as ações de saúde do idoso nos municípios que aderiram à Portaria 2529/2006/MS que institui a Atenção Domiciliar no âmbito do
SUS

Realizar oficinas de sensibilização para os profissionais de saúde dos municípios que aderiram ao Programa Saúde nas Escolas para a
implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente

02 oficinas realizadas

Página 16

10.000,00

SAS (SAB)

Suplementação
orçamentária
Fundo de
Alimentação e
Nutrição
Suplementação
orçamentária
Fundo de
Alimentação e
Nutrição

Suplementação
orçamentária
Fundo de
Alimentação e
Nutrição

Realizar oficinas Regionais (região Médio Paraíba e Centro Sul) para sensibilizar gestores e trabalhadores das Práticas Integrativas e
Complementares

2 oficinas realizadas

10.000,00

SAS (SAB -PIC)

2718

Imprimir 2000 folders de Boas Práticas de Acupuntura

2000 folders impressos

1.000,00

SAS (SAB)

2718

Imprimir 1000 Manuais de Biossegurança em Acupuntura

1000 manuais impressos

6.000,00

SAS (SAB)

2718

13 visitas realizadas, incluindo reunião com a
direção das Unidades

-

SAS (SAB -PIC)

-

1 Câmara Técnica criada

-

SAS (SAB -PIC)

-

1 serviço implantado

15.130,00

SAS (SAB)/ SUP

1094

Ações de estímulo e apoio a 4
Regiões de Saúde

-

SAS (SAB)

-

Mapeamento em 4
Regiões de Saúde

-

SAS (SAB)

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Efetuar repasses financeiros mensais, de acordo com valor pactuado em CIB, aos municípios para o co-financiamento dos medicamentos do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica

Efetuar 12 repasses financeiros aos 92
municípios referentes aos medicamentos do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica

26.359.656,00

SAS (SAFIE)

2714

Efetuar repasses financeiros mensais, de acordo com valor pactuado em CIB, aos municípios para o co-financiamento dos insumos do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica

Efetuar 12 repasses financeiros aos 92
municípios referentes aos insumos do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica

6.588.905,00

SAS (SAFIE)

2714

Realizar eventos de sensibilização dos municípios sobre gestão e estruturação da assistência farmacêutica municipal, por meio de
capacitação, cooperação técnica e regulamentação de incentivo à implementação do Sistema de Gestão da Assistência Farmacêutica
(Sistema Hórus)

Realizar 2 eventos de sensibilização dos gestores
municipais para a melhoria da gestão,
implantação e operacionalização do Sistema
Hórus - Municipal

-

SAS (SAFIE)

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Realização de 2 capacitações dos profissionais
de saúde dos municípios envolvidos na
programação e dispensação dos medicamentos
e insumos do componente estratégico e das
políticas específicas estaduais

-

SAS (SAFIE)

-

Realizar visitas de diagnóstico, junto às unidades próprias, para nortear as ações da PIC nas 13 unidades próprias com projetos da PIC já
implantados.
Criar Câmara Técnica de Acupuntura das Unidades próprias
Implantar Serviço SOS MULHER em unidade hospitalar de urgência e emergência da SES
Estimular e apoiar a implantação do serviço SOS MULHER em unidades de saúde dos municípios

Mapear serviços ou Centros de referências de acolhimento / atendimento às mulheres vítimas de violência nos municípios do Estado
OBJETIVO

2.4) Garantir a assistência farmacêutica e suprimento de outros insumos estratégicos no âmbito do SUS.
ESTRATÉGIA
2.4.1) Estruturação da assistência farmacêutica municipal
Ações anuais

ESTRATÉGIA
2.4.2) Aprimoramento do componente estratégico da assistência farmacêutica e das políticas específicas estaduais
Ações anuais

Capacitação dos profissionais dos municípios envolvidos na programação e dispensação dos medicamentos e insumos do componente
estratégico e das políticas específicas estaduais
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ESTRATÉGIA
2.4.3) Reorganização da Farmácia Popular do Estado do Rio de Janeiro
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

3 municípios com cartão implantado

49.917.932,00

IVB

2715

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Adequação de 4 (quatro) farmácias populares
para estrutura equivalente a farmácias estadual
de dispensação de medicamentos especializados
–Riofarmes. 3 (três) delas substiuirão, a
princípio, os pólos municipais de dispensação de
medicamentos especializados; 1 (uma) será
uma nova unidade de dispensação de
medicamentos especializados.

461.936,00

IVB

2759

Projeto de orientação farmacêutica ao usuário
implementado.

-

SAS (SAFIE)

-

Convênio operacionalizado

87.786,00

SAS (SAFIE)

2716

Realizar visitas técnicas nos pólos municipais de dispensação de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica
(CEAF).

Realizar visitas técnicas em 50% dos pólos
municipais de dispensação de medicamentos do
CEAF.

-

SAS (SAFIE)

-

Aquisição de medicamentos do CEAF, acompanhamento contínuo dos processos, do estoque de medicamentos do CEAF e proposição de
alternativas para evitar desabastecimento, ex. troca de medicamentos com outros estados.

Manter o nível de abastecimento anual do CEAF
igual ou superior a 95%

254.117.969,00

SAS (SAFIE)

2716

Implantação do cartão fralda para expandir o acesso aos serviços prestados pelo Programa Farmácia Popular
ESTRATÉGIA

2.4.4) Expansão e qualificação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)
Ações anuais

Transformar farmácias populares estaduais em farmácias de dispensação de medicamentos do componente especializado da assistência
farmacêutica (CEAF) nos moldes da Riofarmes. O que originará novas farmácias de dispensação dos medicamentos do CEAF e transferência
de alguns pólos municipais para essas novas estruturas

Implementar projeto de orientação farmacêutica aos pacientes que utilizam os medicamentos Etanercepte 25mg e 50mg, Adalimumabe;
Infliximabe e Alfapeginterferon
Operacionalização do convênio firmado entre MS e SES, nº 1391 /2007, para reforma de Unidade de Cadastro de Pacientes, no valor global
de R$ 600.000,00

OBJETIVO
2.5) Aprimorar e fortalecer a regulação, o controle e a avaliação da rede de serviços, garantindo maior racionalidade e qualidade no SUS
ESTRATÉGIA
2.5.1) Fortalecimento do monitoramento e avaliação dos serviços de saúde
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Capacitação dos Técnicos de Saúde da SES e Regiões para ações de RCAA (Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria)

Realizar 01 curso de Tutoria com profissionais
das áreas de Controle, Avaliação, Auditoria e
Regulação da SES com uma turma de 20 alunos.

-

SAS (SAECA)

-

Apoio à estruturação e qualificação das áreas de controle e avaliação dos municípios e redes de atenção especializadas

Realizar 1 curso de qualificação com os
profissionais das áreas de avaliação e controle
dos municípios com duas turmas de 35
participantes cada.

50.000,00

SAS (SAECA)

2722
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ESTRATÉGIA
2.5.2) Avaliação dos Consórcios Intermunicipais
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Realizar 3 avaliações”in loco” dos serviços
implantados

-

SAS (SAECA)

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Implementação (atualização) dos protocolos e
fluxos operacionais implantados na Central
Estadual de Regulação (01) e Complexos
Reguladores (08)

-

SAS (Regulação)

-

Elaboração de protocolos clínicos, por linha de cuidado, para a regulação do acesso à assistência na Central Estadual de Regulação (01) e
Complexos Reguladores (08);

Operacionalização de protocolos clínicos para 05
(cinco) redes de alta complexidade (AC) para a
regulação do acesso a assistência: Cardiologia;
Neurocirurgia; Oftalmologia; Ortopedia; Saúde
Auditiva

-

SAS (Regulação)

-

Integração entre o SISPPI e o Sistema Estadual de Regulação (SER);

Integração das bases de dados dos sistemas para
melhor operacionalização da Central Estadual de
Regulação (01) e Complexos Reguladores (08),
considerando a programação intermunicipal
pactuada (procedimentos)

-

SAS (Regulação)

-

Operacionalização e funcionamento da
ferramenta SER (via web) na Central Estadual de
Regulação (01) e Complexos Reguladores (08);

-

SAS (Regulação)

-

Disponibilizar a ferramenta SER (via web) aos
municípios do ERJ

-

SAS (Regulação)

-

Treinamento e Capacitação dos profissionais no
processo de regulação

150.000,00

SAS (Regulação)

3543

Aquisição de material/equipamento para
operacionalização e estruturação da Central
Estadual de Regulação (01)

621.504,00

SAS (Regulação)

2723

Aquisição de material/equipamento para
operacionalização e estruturação dos Complexos
Reguladores (08)

300.000,00

SAS (Regulação)

2723

Apoiar e Monitorar a implantação/estruturação
dos Complexos Reguladores nos municípios do
ERJ

150.000,00

SAS (Regulação)

3543

Avaliação para os serviços de atenção especializados implantados

ESTRATÉGIA
2.5.3) Apoio à implantação dos complexos reguladores municipais e regionais na perspectiva das redes de atenção em seus diferentes níveis
Ações anuais

Criação de protocolos e fluxos operacionais de ação regulatória para otimização e gerenciamento da regulação da atenção à saúde na
Central Estadual de Regulação (01) e Complexos Reguladores (08);

Implantação do Sistema Estadual de Regulação (SER) na Central Estadual de Regulação (01) e Complexos Reguladores (08);

Implementação e Operacionalização da Central Estadual de Regulação (01) e Complexos Reguladores (08);
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EIXO II - DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE
3ª DIRETRIZ
PROMOÇÃO À SAÚDE POR MEIO DE MEDIDAS VOLTADAS AO CONTROLE DE DETERMINANTES E CONDICIONANTES DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
OBJETIVO
3.1) Desenvolver e fortalecer as ações de promoção da saúde, potencializando a articulação intersetorial
ESTRATÉGIA
3.1.1) Fomento à construção de redes intersetoriais de atenção à violência
Ações anuais
Realizar Oficinas de Trabalho com 4 municípios prioritários ( Campos, Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Petrópolis), com o objetivo de
estruturar a rede intersetorial de atenção à violência
Elaborar coletivamente um instrumento para monitorar a estruturação de redes intersetoriais de atenção à violência nos municípios

Elaborar e reproduzir material educativo sobre prevenção à violência e cultura da paz

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

2 oficinas realizadas

10.000,00

SAS (SAB - ATAV)

2733

Instrumento elaborado

-

SAS (SAB - ATAV)

-

10.000 cartilhas

20.000,00

SAS (SAB - ATAV)

2733

ESTRATÉGIA
3.1.2) Apoio à implantação e/ou implementação das ações de vigilância em saúde ambiental de populações expostas a fatores de risco não biológicos, junto aos municípios
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Elaborar um plano de ações específico para os municípios das regiões Noroeste e Serrana, onde há precariedade nas ações de rotina da
Vigilância da Qualidade da Água - VQA.

2 planos de ações elaborados.

-

SVS

-

Pactuar na CIR das Regiões Noroeste e Serrana a implantação dos planos de ações.

2 planos de ações pactuados.

-

SVS

-

2 capacitações realizadas (uma em cada região)

6.000,00

SVS

2732

9 pactuações

-

SVS

-

9 capacitações (1 por região)

27.000,00

SVS

2732

9 pactuações

-

SVS

-

1 capacitação realizada

3.000,00

SVS

2732

Estabelecer e Pactuar nas CIR das regiões que tem municípios com mais de 100 mil habitantes (Metropolitana I, Metro II, Bx litorânea e
Médio Paraiba, Norte e Serrana), cronograma de entrega da indentificação e cadastramento das áreas descritas na Meta.

6 pactuações

-

SVS

-

Estabelecer e Pactuar nas CIR das regiões Metropolitana I, Metro II, Bx litorânea e Médio Paraiba, cronograma de entrega da indentificação
e cadastramento das áreas descritas na Meta.

4 pactuações

-

SVS

-

Capacitar os técnicos do VIGIAGUA das duas regiões.
Estabelecer e Pactuar nas CIR das 9 regiões cronograma de entrega dos IIMR preenchidos corretamente.
Capacitar técnicos das 9 regiões para o correto preenchimento do instrumento.
Estabelecer e Pactuar nas CIR das 9 regiões mecanismos e cronograma de entrega do detalhamento das fontes fixas e móveis em 46
municípios.
Capacitar pelo menos 1 técnico dos 46 municípios.
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ESTRATÉGIA
3.1.3) Apoio à implantação e/ou implementação das ações de vigilância em saúde ambiental de populações expostas a fatores de risco biológicos, junto aos municípios.
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Fornecer vacinas, insumos e material informativo para garantir a realização da campanha de vacinação antirrábica animal nos 92 municípios.

100% dos 92 municípios com campanha
realizada.

-

SVS

-

100% das áreas com confirmação laboratorial de
raiva em morcegos.

-

SVS

-

3 municípios apoiados

10.000,00

SVS

2732

100% das mortes investigadas

10.000,00

SVS

2732

100% dos municípios capacitados.

3.000,00

SVS

2732

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

1 diretriz pactuada

20.000,00

SVS

2732

5 capacitações

230.000,00

SVS

2732

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

GT criado e em operação

-

SAB

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

100% da demanda dos municípios atendida e 9
visitas técnicas realizadas

25.000,00

SAS (DIVIDANTS)

2733

1 jornada por região

45.000,00

SAS (DIVIDANTS)

2733

78 municípios com o programa implantado

15.000,00

SAS (DIVIDANTS)

2733

92 municípios contemplados

-

SAS (DIVIDANTS)

-

100% da demanda dos municípios atendida

15.000,00

SAS (DIVIDANTS)

2733

Intensificar o monitoramento e investigação das áreas com confirmação laboratorial de raiva em morcegos.
Apoiar os três municípios na implantação e execução das ações preconizadas pelo MS.
Monitorar e investigar mortes de primatas que caracterizem uma epizootia no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
Capacitar os municípios quanto a delimitação da área e investigação do foco na localidade onde ocorrer caso canino confirmado com exame
parazitológico e identificação da espécie da L. chagasis nos municípios prioritários.
ESTRATÉGIA

3.1.4) Realização de ações de saúde para o enfrentamento de situações de desastres, epidemias e desassistência
Ações anuais
Pactuar diretrizes para elaboração dos planos
Realizar Capacitação para os profissionais da Força Estadual de Saúde
ESTRATÉGIA
3.1.5) Fortalecimento das ações de Promoção da Saúde
Ações anuais
Criar GT com vistas à elaboração de um plano de ações visando a formulação da Política Estadual de Promoção da Saúde com ênfase na
iIntersetorialidade
ESTRATÉGIA
3.1.6) Implantação das diretrizes nacionais do Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
Ações anuais
Divulgar e dar subsídio técnico aos municípios para a realização de ações do Plano de Enfrentamento por meio de orientação sobre os três
eixos determinados: Promoção da Saúde, Sistemas de Informações e Atenção Integral em DCNT
Realizar jornadas de capacitação em DCNT, seus Fatores de Risco (tabagismo, alimentação inadequada e sedentarismo) e Vigilância

Expandir de 73 para 78 municípios com o Programa de Controle do Tabagismo

Difundir por meio digital os protocolos e diretrizes clínicas de Hipertensão e Diabetes para os municípios

Assessorar tecnicamente os municípios para a realização de ações educativas de autocuidado em DM
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Realizar reuniões com 4 municípios: Belford Roxo, Volta Redonda, Macaé e Petrópolis para sensibilizar, estimular e colaborar na organização
das DCNT

2 reuniões realizadas por município

30.000,00

SAS (DIVIDANTS)

2733

4 municípios com referência em DCNT

-

SAS (DIVIDANTS)

-

Temas incluídos nos Planos

-

SAS (DIVIDANTS)

-

3 servidores qualificados

60.000,00

SAS (DIVIDANTS)

2733

Multiplicar o treinamento para os 49 municípios que compõem a Rede Nacional de Núcleo de prevenção de Violências e Promoção da Saúde

49 municípios qualificados

8.000,00

SAS (DIVIDANTS)

2733

Multiplicar o treinamento para os 43 municípios que ainda não compõem a Rede Nacional de Núcleo de Prevenção de Violências e
Promoção da Saúde

43 municípios qualificados

7.000,00

SAS (DIVIDANTS)

2733

Referenciar a Vigilância das DCNT nos 4 municípios
Estimular a introdução de temas relativos à Vigilância das DCNT e Promoção da Saúde nos Planos Municipais
Qualificar 2 servidores estaduais da Divdant e 1 municipal em Gestão de Saúde com foco em Gestão de Projetos

OBJETIVO
3.2) Fortalecer o complexo produtivo de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor de desenvolvimento econômico e social sustentável, reduzindo a vulnerabilidade do acesso à saúde.
ESTRATÉGIA
3.2.1) Articulação entre a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e outros órgãos de fomento
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Realizar levantamento das pesquisas atualmente conduzidas no âmbito da SES-RJ (de cunho individual ou institucional), independentemente
da fonte de financiamento.

1 levantamento realizado

-

SVS

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

1 módulo científico construído

1.606.832,55

IVB

3556

20% das obras de recuperação concluídas

300.000,00

IVB

3559

40 cursos realizados

250.000,00

IVB

2757

10 trabalhos publicados

50.000,00

IVB

2757

10 cursos realizados

200.000,00

IVB

2760

40.000 pessoas examinadas

1.000.000,00

IVB

2758

70.000 gestantes examinadas

11.000.000,00

IVB

2758

1 projeto elaborado

200.000,00

IVB

3558

6 acordos gerados

100.000,00

IVB

3557

5 produtos lançados no mercado

1.000.000,00

IVB

3557

4 spin-off identificadas

100.000,00

IVB

3557

7 acordos gerados para formação dos Campi

3.000,00

IVB

3557

4 plataformas instaladas

800.000,00

IVB

3557

ESTRATÉGIA
3.2.2) Aprimoramento do processo de incorporação de tecnologias e desenvolvimento de projetos relacionados à pesquisa e à inovação em saúde
Ações anuais
Construção de módulos científicos
Recuperação do edifício modernista
Promoção de cursos, treinamentos e eventos científicos
Publicação de trabalhos científicos
Promoção de cursos de de abrangência social - Jovem Aprendiz entre outros
Realização de testes diagnósticos de doença crônico-degenerativa e infecto-contagiosa
Realização de testes bioquímicos pré-natal, em triagem populacional.
Elaboração do Projeto Executivo do SAUTEC
Desenvolvimento de novos empreendimentos de base tecnológica
Lançamento produtos no mercado
Elaboração PIPELINE
Estabelecimento de acordos para os CAMPI do Parque da Vida
Implantação de plataformas
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Captação de recursos

R$ 4.000.000,00 de recursos captados

-

IVB

-

1 registro de nova formulação terapêutica

4.000.000,00

IVB

3556

3 testes diagnósticos desenvolvidos

600.000,00

IVB

3556

Nova Versão da REME publicada

-

SAS (SAFIE)

-

Formalizar, através de publicação de resolução,
a nova CFT do Estado do Rio de Janeiro como
instância responsável por assessorar a Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro na seleção
e padronização de medicamentos

-

SAS (SAFIE)

-

300 idosos avaliados

495.000,00

IVB

3561

Treinar pessoas em temas sobre envelhecimento

400 pessoas treinadas

4.800.000,00

IVB

3561

Realização de seminários sobre envelhecimento

3 seminários realizados

310.000,00

IVB

3561

2 publicações científicas publicadas

170.000,00

IVB

3561

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

200.000 ampolas de soros produzidas

10.000.000,00

IVB

2286

Produção de Rivastigmina comprimidos

25.000.000 comprimidos de rivastigmina
produzidos

42.000.000,00

IVB

2016 (IVB)

5.900.000,00

IVB

2286

Produção de Rivastigmina solução oral

70.000 frascos de rivastigmina produzidos
2.120.864,00

IVB

2016 (IVB)

Registro de Formulação Terapêutica
Desenvolvimento de Teste Diagnóstico
Revisar e Publicar a Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (REME)

Elaboração de uma nova proposta de composição e estrutura da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do Estado do Rio de Janeiro.

Avaliação multidimensional de idosos

Publicações de pesquisas
ESTRATÉGIA

3.2.3) Ampliação da capacidade de produção industrial do Instituto Vital Brazil
Ações anuais
Produção de Soros Hiperimunes

EIXO III - GESTÃO EM SAÚDE
4ª DIRETRIZ
FORTALECIMENTO DA GESTÃO INTERFEDERATIVA DO SUS, DE MODO A MELHORAR E APERFEIÇOAR A CAPACIDADE RESOLUTIVA DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.
OBJETIVO
4.1) Aperfeiçoar e fortalecer a gestão descentralizada e regionalizada do SUS.
Ações anuais

Apoio a hospitais e municípios de acordo com resoluções específicas (PAHI)

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Repasse financeiro garantido aos hospitais e
municípios que atenderem aos requisitos das
resoluções específicas

17.171.200,00

SG

2717

Área Responsável

PT

ESTRATÉGIA
4.1.1) Qualificação dos processos de elaboração e utilização dos instrumentos de Planejamento do Estado, das regiões e dos municípios
Ações anuais

Metas anuais
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Recursos

1 seminário sobre os instrumentos de
planejamento do SUS para o CES

-

SG (Planejamento )

-

1 GT - Planejamento -para monitoramento dos
instrumentos de gestão do SUS no âmbito da
SES criado

-

SG (Planejamento )

-

Capacitar técnicos municipais para os instrumentos de planejamento do SUS / SARGSUS

10 oficinas de capacitação em planejamento
para os técnicos municipais realizadas

308.600,00

SG (Planejamento )

2751

Elaborar, implantar e pactuar em CIB o plano de trabalho do PlanejaSus com ações a serem executadas pela SES, COSEMS, 9 municípios
polos

1 plano de trabalho elaborado, implantado e
pactuado em CIB

-

SG (Planejamento )

-

1 plano monitorado

-

SG (Planejamento )

-

9 Coordenadores das CIRs capacitados

20.000,00

SG (Planejamento )

2751

9 regiões apoiadas no processo do planejamento
regional

10.000,00

SG (Planejamento )

2751

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Incentivar a Qualificação dos Grupos Técnicos das CIR

Apoiar a participação de 20 técnicos dos GTs
das CIR no Congresso da Rede Unida.

8.000,00

SG (AIR)

2754

Incentivar a Qualificação dos Grupos Técnicos das CIR

Apoiar em uma regiões de saúde fóruns de
discussões sobre a elaboração do COAP

6.145,00

SG (AIR)

2754

Capacitar 100% dos Coordenadores Regionais.

-

SG (AIR)

-

Capacitar as Secretarias Executivas da CIR em Excel Básico

Capacitar 90% das Secretarias Executivas

-

SG (AIR)

-

Apoiar a participação dos Coordenadores Regionais e Secretarias Executivas das CIR no Congresso da Rede Unida

Apoiar a participação de 100% dos
Coordenadores Regionais e Secretárias
Executivas no Congresso da Rede Unida

23.158,00

SG (AIR)

2754

Apoiar 100% das sedes das CIR para a
manutenção dos serviços administrativos.

180.000,00

SG (AIR)

2754

3 eventos realizados visando a discussão do
COAP

32.727,00

SG (AGP-COAP)

2754

-

SG (AGP-COAP)

-

-

SG (AGP-COAP)

-

-

SG (AGP-COAP)

-

Disseminar o conteúdo referente ao instrumentos de planejamneto do SUS para o CES

Instituir um GT - Planejamento com representantes das áreas técnicas da SES - para monitoramento dos instrumentos de gestão do SUS no
âmbito da SES

Monitorar o plano de trabalho do PlanejaSUS

Capacitar os coordenadores das CIR's em relação aos Instrumentos de Planejamento / SARGSUS

Apoiar as regiões no planejamento regional
ESTRATÉGIA

4.1.2) Fortalecimento da capacidade de governança regional do SUS
Ações anuais

Capacitar os Coordenadores Regionais no SISPACTO, SARGSUS, SISPPI e SER

Apoiar as sedes das CIR para manutenção dos serviços administrativos.
Seminários e Debates para apoio à implantação do COAP nas regiões de saúde, aprofundando a discussão dos aspectos jurídicos do COAP.
Monitoramento e Avaliação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de 2011, à luz da Sistemática do COAP e Pactuação de Transição
2012

Monitoramento e Avaliação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de 2011, à luz da Sistemática do COAP e Pactuação de Transição
2012

Monitoramento e Avaliação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de 2011, à luz da Sistemática do COAP e Pactuação de Transição
2012

1 publicação referente a discussão dos
resultados alcançados segundo os indicadores
pactuados em 2011, revendo as ações estaduais
e municipais propostas.
100% de participação nas discussões regionais
para pactuação dos indicadores de transição na
esfera municipal.
100% de revisão da composição da Comissão de
Monitoramento e Avaliação do Pacto e
desenvolvimento de metodologia para
Monitorar a transição do Pacto para COAP
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100% de participação nos encontros para debate
em cada uma das Câmaras Técnicas e plenárias
CIR das 9 Regiões de Saúde com o tema COAP e
Decreto 7508.

-

SG (AGP-COAP)

-

100% de participação em plenárias CIR e
câmaras Técnicas com vistas à implantação do
COAP na Região do Médio Paraíba, e
participação em todas Câmaras Técnicas
Ampliadas para os desdobramentos do COAP.

-

SG (AGP-COAP)

-

Apoiar a implementação no âmbito das Regiões de Saúde da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES);

Apoio à região do Médio paraíba no processo de
implementação da RENASES através de
discussões para aprofundamento, em todas
Câmaras Técnicas Ampliadas para o
desdobramento do fluxo do COAP.

-

SG (AGP-COAP)

-

Apoiar a implementação no âmbito das Regiões de Saúde da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME);

Apoio à região do Médio paraíba no processo de
implementação da RENAME através de
discussões para aprofundamento, em todas
Câmaras Técnicas Ampliadas para o
desdobramento do fluxo do COAP.

-

SG (AGP-COAP)

-

Capacitar técnicos para detecção, monitoramento e resposta às emergências em Saúde Pública.

18 técnicos capacitados

140.000,00

SVS

2732

Modernizar a infraestrutura de equipamentos

06 NDVS modernizados

120.000,00

SVS

2732

Repactuar na CIR da Região Metropolitana II a sede do NDVS/Metro II

1 Repactuação realizada

-

SVS

-

Recompor recursos humanos dos NDVS/Norte, Centro Sul e Metro II

03 NDVS com recursos humanos recompostos

-

SVS

-

70 técnicos e administrativo capacitados

-

SVS

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Aumentar em 50% as adesões ao PEG

-

SG (Qualidade)

-

Coordenar processo de implementação do Modelo de Excelência em Gestão - MEG.

Realizar em 100% das Unidades adesas ações de
sensibilização, capacitação e orientações para
implementação do Modelo de Excelência em
Gestão.

-

SG (Qualidade)

-

Coordenar processo de capacitação necessária para implantação e continuidade das ações do Programa de Qualidade nas Unidades

Realizar para 100% das Unidades adesas
capacitação em Qualidade no atendimento do
SUS, Modelo de Excelência em Gestão, analise e
melhoria de processos, elaboração de relatório
de gestão e formação de Examinadores do
Prêmio Qualidade Rio até Dezembro 2012

230.000,00

SG (Qualidade)

2753

Implantação do COAP Coordenar Discussões nas Câmaras Técnicas Regionais e outros Foruns Regionais sobre COAP. Instrumentalizar as
regiões através da discussão nos Grupos Condutores Regionais do COAP, Grupos de Trabalho e Câmaras Técnicas.

Apoiar a Região Médio Paraíba para a implementação do COAP

Realizar educação permanente dos técnicos e administrativos.
ESTRATÉGIA

4.1.4) Qualificação da gestão e dos serviços de saúde utilizando ferramentas da Qualidade
Ações anuais
Promover e monitorar adesão ao Programa de Excelência em Gestão da SES nas Unidades Próprias
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Aumentar em 30% o índice de maturidade das
práticas de gestão das Unidades reconhecidas
no Prêmio Qualidade Rio até Dezembro 2012

200.000,00

SG (Qualidade)

2753

Coordenar processo de preparação para Acreditação Internacional nos 04 Hospitais e 05 UPAS

Diminuir para 30% o índice de não
conformidades relativas aos padrões de
Acreditação em todas as Unidades inseridas nos
processos de preparação para Acreditação
Internacional até 2012

570.000,00

SG (Qualidade)

2753

Coordenar processo de adequação, divulgação e aplicação da Pesquisa de Satisfação dos Usuários nas Unidades Adesas ao PEG

Aumentar para 100% o índice de satisfação dos
Usuários

-

SG (Qualidade)

-

1 reunião mensal

-

Humanização

-

1 relatório produzido

-

Humanização

-

Elaborar relatórios com indicadores de produção, desempenho e qualidade com periodicidade quadrimestral das Unidades Próprias;

3 relatórios produzidos

-

SUP (Sup.Unid.
Próprias)

-

Apoiar a reestruturação e qualificação do processo de credenciamento de serviços no SUS (CNES);

2 serviços credenciados

-

SUP (Sup.Unid.
Próprias)

-

2 unidades reestruturadas

-

SUP (Sup.Unid.
Próprias)

-

Coordenar processo de participação no Prêmio Qualidade Rio - Ciclo 2012.

Fortalecer os colegiados profissionais de padronização das rotinas e produção de protocolos e POPs
Produzir relatórios anuais gerenciais das unidades próprias com indicadores de produção, desempenho e qualidade.

Apoiar a reestruturação e qualificação do processo de faturamento de serviços das Unidades Próprias do Estado e de Gestão Compartilhada;

87.000.000,00
Garantir o funcionamento das unidades próprias hospitalares e ambulatoriais

100% das unidades prórpias operacionalizadas

535.898.589,00

2745
SUP (Sup.Unid.
Próprias)

32.093.797,00
Apoiar o processo de adequação, divulgação e aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional de toda Força de Trabalho da SES.

2746
2748

Elaborar 03 relatórios com resultados da PCO.

-

SG (Qualidade)

-

Envolver 100% de representações das
Subsecretarias nas reuniões do Comitê de
Padronização

-

SG (Qualidade)

-

Realizar para 100% dos CIRs
capacitações/orientações nos instrumentos
necessários para implementação do Programa
de Qualidade

-

SG (Qualidade)

-

Duas visitas técnicas em 100% das unidades
hospitalares participantes para orientação e
avaliação dos processos de melhoria de
qualidade

-

SG

-

Apoio financeiro especifico para implantação em 100% das unidades hospitalares que atendem aos requisitos do Programa (PAHI)

Repasse financeiro garantido por 6 meses para
implantação e avaliação dos hospitais que
aderiram ao Programa

5.316.000,00

SG

2717

Apoio financeiro especifico para manutenção em 100% das unidades hospitalares que atendem aos requisitos do Programa (PAHI)

Repasse financeiro garantido por mais 6 meses
caso constatado implantação nos hospitais que
aderiram ao Programa

5.316.000,00

SG

2717

Promover ações de sensibilização, capacitações e orientações para Implementação do Programa de Qualidade EM 50% das Unidades adesas
ao PAHI

Realizar capacitações/orientações nos
instrumentos necessários para implementação
do Programa de Qualidade para 50% dos
Hospitais adesos ao PAHI.

-

SG (Qualidade)

-

20% de Serviços de Hemoterapia coletores
avaliados

-

SAS

-

Apoiar ações de Padronização e Normatização da SES.

Promover ações de sensibilização, capacitações e orientações para Implementação do Programa de Qualidade nos CIRs

Realização de Visitas técnicas em 100% das unidades hospitalares que atendem aos requisitos do Programa (PAHI)

Implantar o Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede Pública
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50% dos Serviços de Hemoterapia coletores com
profissional capacitado em estratégias de gestão
pela qualidade

-

SAS

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Disseminar informação em saúde do ERJ no site da SES-RJ

Publicar no site da SES-RJ 5 Tabnets Estaduais,
correspondentes aos sistemas de informação de
Mortalidade, Nascidos Vivos, Internações
Hospitalares, Produção Ambulatorial e
Assistência Farmacêutica.

-

SG (AIS)

-

Disseminar informação em saúde do ERJ no site da SES-RJ

Produzir e divulgar uma publicação com os
indicadores de saúde do estado do Rio de
Janeiro

-

SG (AIS)

-

8 boletins

60.000,00

SVS

2732

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

21 unidades próprias auditadas

14.000,00

SJC (Auditoria)

2016

16.000,00

SJC (Auditoria)

2016

45.000,00

SJC (Auditoria)

2016

5.000,00

SJC (Auditoria)

2016

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

100% das Ouvidorias Descentralizadas
monitoradas e avaliadas

-

SJC (Ouvidoria)

-

Realizar Oficina: “Humanização e Ouvidoria – Estratégias de ação

01 oficina realizada

37.000,00

SJC (Ouvidoria)

2755

Realizar Oficina: “Realinhamento do Planejamento Estratégico”

01 oficina realizada

60.000,00

SJC (Ouvidoria)

2755

Realizar oficina de planejamento estratégico para a ampliação do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS

01 oficina realizada

-

SJC (Ouvidoria)

-

Implantar o Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede Pública

ESTRATÉGIA
4.1.5) Qualificação e disseminação da informação em saúde garantindo a sua transparência e publicidade
Ações anuais

Elaborar e divulgar boletins epidemiológicos da Dengue para disponibilização oportuna de informação para a prevenção de doença
ESTRATÉGIA

4.1.6) Fortalecimento da capacidade de gestão e atuação da Auditoria/SES
Ações anuais
Realizar auditoria sistemática nas unidades próprias

30 auditorias em estabelecimentos privados
conveniados ao SUS cadastrados no CNES
realizadas.
100% das auditorias demandadas iniciadas.

Realizar auditoria sistemática nos estabelecimentos privados conveniados ao SUS cadastrados no CNES.
Dar início a todas as auditorias demandadas.

08 auditorias demandadas e não finalizadas em
2011 concluídas.

Finalizar todas as auditorias demandadas em 2011 e não concluídas.
ESTRATÉGIA

4.1.7) Fortalecimento do Sistema Nacional de Ouvidorias em Saúde
Ações anuais
Monitorar e avaliar as Ouvidorias Descentralizadas

Realizar curso de capacitação em Ouvidorias do SUS

Definir estratégias de interlocução com os conselhos municipais e estadual de saúde
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02 cursos realizados

130.000,00

SJC (Ouvidoria)

Recurso da fonte
25 - participasus
remanescente dos
anos anteriores

02 estratégias

-

SJC (Ouvidoria)

-

ESTRATÉGIA
4.1.8) Estruturação da gestão das solicitações judiciais de medicamentos, materiais, insumos e procedimentos relacionados à saúde.
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Implantar 100 % do Sistema de Informações no
nível central

-

SJC (Assessoria de
Mandado)

-

Digitalizar 50 % dos processos judiciais da
Assessoria de Mandados

240.000,00

SJC (Assessoria de
Mandado)

2016

Implementar 70% Núcleo de Assessoria Técnica
em Ações de Saúde na Justiça Federal.

-

SJC (Assessoria de
Mandado)

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Realizar 01 (um) encontro em 03 (três) regiões
(30%)

9.000,00

CES-RJ

2752

Realizar 02 (dois) Seminários temáticos com
abrangência estadual em 2012.

50.000,00

CES-RJ

2752

Realizar 01 (uma) plenária em 2012.

25.000,00

CES-RJ

2752

Editar o Guia de Saude

-

CES-RJ

-

Coordenar e realizar Curso de Capacitação para Conselhos Municipais

Realizar 01 (um) curso em 02 (duas) regiões
(20%)

90.000,00

CES-RJ

2752

Promover a implementação do Programa de Inclusão Digital

Realizar o Módulo I CMS - Conselheiros
Municipais de Saúde (100% dos municípios)

33.250,00

CES-RJ

2752

Promover a implementação do Programa de Inclusão Digital

Iniciar o Módulo II CES/RJ - Conselheiros
Estaduais de Saúde (100% do CES/RJ)

1.750,00

CES-RJ

2752

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Publicar a Lei de Criação em 2012, de acordo
com o preconizado na LC 141/12 e RES CNS
453/12

-

CES-RJ

-

Publicar a Lei de Criação dos Conselhos
Regionais de Saúde do ERJ em 2012.

-

CES-RJ

-

Produzir 01 (uma) minuta com os parâmetros do
Regimento Interno do Conselho Regional de
Saúde em 2012.

-

CES-RJ

-

Implantar Sistema de Informações para monitoramento integral e controle das demandas judiciais no nível central
Digitalizar 100% dos processos judiciais da Assessoria de Mandados

Implementar Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde na Justiça Federal.
OBJETIVO

4.2) Ampliar e fortalecer a participação popular e o controle social.
ESTRATÉGIA
4.2.1) Fortalecimento dos Conselhos de Saúde como protagonistas na formulação, fiscalização e deliberação das políticas de saúde
Ações anuais

Realizar e coordenar Encontros Temáticos nas Regiões

Realizar Seminários Temáticos Estaduais
Realizar a XV Plenária de Conselhos de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
Construir o Guia da Saude

ESTRATÉGIA
4.2.2) Fortalecimento da capacidade de atuação e da representatividade do Conselho Estadual de Saúde
Ações anuais

Construir e Aprovar a atualização da Lei de Criação do CES-RJ

Construir e Aprovar a Lei de Criação dos Conselhos Regionais de Saúde

Estabelecer parâmetros para a construção do Regimento Interno dos Conselhos Regionais de Saúde
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Publicar o Regimento Interno CES-RJ em 2012 de
acordo com o preconizado na LC 141/12 e RES
CNS 453/12.

-

CES-RJ

-

Realizar 01 (um) encontro em 2012

-

CES-RJ

-

Realizar eleição em 2012.

25.000,00

CES-RJ

2752

laborar Planejamento Estratégico do CES/RJ alinhado à Lei de Criação do CES-RJ.

Realizar 01 (um) encontro com os conselheiros
Estaduais

10.000,00

CES-RJ

2752

Realizar Encontro Estadual de Conselheiros de Saúde para alinhamento à Lei de Criação dos Conselhos Regionais de Saúde

Construir estratégia e conteúdo para realização
do Encontrole estadual de conselheiros de
saúde.

25.000,00

CES-RJ

2752

Construir e Aprovar a atualização do Regimento Interno do CES-RJ.

Realizar encontro do Conselho Estadual de Saúde considerando a atualização da Leide Criação do CES-RJ.
Realizar a Eleição do Conselho Estadual de Saúde

ESTRATÉGIA
4.2.3)Instrumentalização dos atores sociais por meio da Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social, fundamentado no método da Educação Popular
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Um blog criado

-

SG (AGEP)

-

Publicação de 20.000 folders com resumos das
políticas, portarias e contatos e de 100 cartazes
com algumas informações da assessoria nas
reuniões com a sociedade civil e nos eventos

10.000,00

SG (AGEP)

Recurso da fonte
25 - Saldo
Participasus

Projeto básico do programa de Educ. Perm.
Controle social elaborado

-

SG (AGEP)/ CES/ GT

-

Estabelecer metodologia em 2012.

-

CES

-

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Diagnóstico parcial concluído

340.000,00

SG (AGEP)

Recurso da fonte
25 - Saldo
Participasus

Elaborar e executar ferramentas interativas de divulgação e diálogo com usuários do SUS

Divulgação das ações de Gestão Participativa

Formulação de metodologia de instrumentalização dos Conselhos de Saúde
Apoiar a formulação das metodologias de instrumentalização dos Conselhos de Saúde
ESTRATÉGIA

4.2.4) Qualificação e Monitoramento dos municípios quanto a implantação do ParticipaSUS.
Ações anuais

Elaboração de Diagnóstico das Políticas do ParticipaSUS, em especial das populações vulneráveis

ESTRATÉGIA
4.2.5) Promoção de Integração das Políticas de Saúde através do Comitê Executivo de Políticas Sociais em Territórios Pacificados e de gestão participativa
Ações anuais

Articulação de políticas sociais, entre Secretarias de Estado e município, nos Territórios Pacificados e no CEPS

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Construção de sistema integrado de serviço para
juventude de favelas com UPP

-

SG (AGEP)

-

6 projetos elaborados

-

SG (AGEP)

-

Elaboração de 6 projetos de promoção da Saúde com foco em juventude e Territórios com UPP.
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ESTRATÉGIA
4.2.6) Articulação entre governo e sociedade, de forma intersetorial e interinstitucional, para a promoção da saúde, da participação popular e do controle social
Ações anuais

Mapeamento de ações e atores de Educação Popular em Saúde

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Ações e atores de educação popular
identificados

-

SG (AGEP)

-

OBJETIVO
4.3) Contribuir para a adequada formação, alocação, qualificação, valorização, e democratização das relações de trabalho dos profissionais e trabalhadores da saúde.
ESTRATÉGIA
4.3.1) Valorização e desenvolvimento dos trabalhadores e do trabalho no SUS, mediante a implementação da Política Estadual de Gestão do Trabalho
Ações anuais

Estabelecer contato com profissionais responsáveis pela Mesa Nacional de Negociação

Instituir um Espaço de Negociação composto por representantes do governo estadual, governos municipais e dos profissionais de saúde
Elaborar Programa de avaliação de desempenho para profissionais da administração central da SES

Elaborar Plano Estratégico com vistas ao acompanhamento e alocação de recursos humanos

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Contatos realizados com a Mesa de Nacional de
Negociação e ferramentas adquiridas para
instalação do espaço de negociação estadual

-

SGTES (SRH)

-

1 espaço de negociação instituído

-

SGTES (SRH)

-

1 Programa de avaliação de desempenho
elaborado

-

SGTES (SRH)

-

1 documento apresentando o Plano Estratégico
Elaborado – ano 2012

-

SGTES (SRH)

-

ESTRATÉGIA
4.3.2) Formulação e implementação de melhorias no processo de administração de recursos humanos e saúde ocupacional para a força de trabalho da SES
Ações anuais

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

Elaborar metodologia de monitoramento e avaliação de serviços contratados que envolvam alocação de profissionais

Metodologia de monitoramento e avaliação de
serviços contratados elaborada

-

SGTES (SRH)

-

Elaborar Plano Estratégico com vistas ao acompanhamento e alocação de recursos humanos

1 documento apresentando o Plano Estratégico
Elaborado – ano 2012

-

SGTES (SRH)

-

SGTES (SPMSO)

Recursos
orçamentários
SEPLAG (Não
utiliza recursos do
Fundo Estadual de
Saúde)

Estruturação, Instalação e Funcionamento de 16 Postos de Perícia Média e Saúde Ocupacional no Estado do Rio de Janeiro - Contratos de
assessoria técnica à SPMSO, no qual a informatização dos postos está incluída

16 Postos Periciais estruturados, instalados e em
Recursos
funcionamento (incluindo sua informatização) orçamentários SEPLAG

ESTRATÉGIA
4.3.3) Promoção de capacitação e desenvolvimento de profissionais no âmbito do SUS estadual
Ações anuais

Elaborar o Plano Estadual de Educação Permanente – Plano de referência para o ano de 2013

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

01(um) Plano Estadual de Educação Permanente
em Saúde para 2013 elaborado e aprovado na
CIB-RJ

-

SGTES (CGESG)

-
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Executar e monitorar o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde – Plano 2011 execução 2012

Execução e Monitoramento do Plano Estadual
de Educação Permanente em Saúde

300.000,00

SGTES (CGESG)

2738

Elaborar material de divulgação referente à Política Estadual de Educação Permanente em Saúde

1 Material de divulgação referente à Política
Estadual de Educação Permanente em Saúde
elaborado

300.000,00

SGTES (CGESG)

2738

101 capacitações oferecidas

442.000,00

SGTES (CGESG)

2738

500 unidades – A ser adequado junto à
Secretaria Executiva do Conselho

200.000,00

SGTES (CGESG)

2741

Elaborar projeto de pesquisa com objetivo de diagnóstico e análise da implementação da Política Estadual de Educação Permanente em
saúde nas Regiões

01 projeto elaborado

10.000,00

SGTES (CGESG)

2738

Apoiar tecnicamente a Elaboração e Acompanhar os Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde das 9 Regiões de Saúde do ERJ

09 Regiões apoiadas na elaboração, execução e
pactuação dos PAREPS pela CGESG/SGTES/SES

-

SGTES (CGESG)

-

01 Encontro realizado

400.000,00

SGTES (CGESG)

2738

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

2 Programas de Residência Multiprofissional
credenciados

-

SGTES (CGESG)

-

1 Programa de Residência Médica apoiado

-

SGTES (CGESG)

-

16 programas de estágio. 13 de nível superior e
3 de nível médio apoiados

6.000.000,00

SGTES (CGESG)

2018

28 programas de residência médica,
enfermagem e/ou multiprofissional apoiados

2.524.595,00

SGTES (CGESG)

2018

Realizar Ações Educativas de Educação Permanente para Profissionais de Saúde – ações a serem realizadas em parceria com áreas técnicas
da SES - atenção básica, ouvidoria, assistência farmacêutica, dentre outras. (*)
Ações Educativas de Educação Permanente para controle social (*)

Realizar I Encontro Estadual de CIES do Estado do Rio de Janeiro
ESTRATÉGIA

4.3.4) Fortalecimento da formação de profissionais de saúde direcionada às necessidades do SUS
Ações anuais

Apoiar o planejamento e o credenciamento de Programas de Residência Multiprofissional

Apoiar o planejamento de Programa de Residência Médica
Realizar e acompanhar os programas de estágios nas áreas de nível médio e superior oferecidos pela SES

Realizar e acompanhar os programas de residência médica, enfermagem e multiprofissional na SES
OBJETIVO

4.4) Fortalecer a cooperação em âmbito estadual, nacional e internacional, especialmente com vistas aos Grandes Eventos no período.
ESTRATÉGIA
4.4.1) Criar comitê Centro Integrado de Operacões Conjuntas em Saúde (CIOCS) em todos os grandes eventos que ocorrerão no estado do Rio de Janeiro*
Ações anuais
Criar o COE durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).

Metas anuais

Recursos

Área Responsável

PT

COE criado

-

SVS

-

* Justificativa: o expressivo atrativo turístico nacional e internacional, e consequente aumento da migração e circulação de pessoas, nos remetem ao alerta sistemático e contínuo para possível acidente antropogênico (acidentes
provenientes de atividades humanas). A proposta da criação do comite CIEVS tem por objetivo a articulação interssetorial com vistas à consecução de ações de vigilância e promoção da saúde durante a realização dos grandes eventos
no estado do Rio de Janeiro, uma vez que o Ministério da Saúde passa à Rede CIEVS a coordenação das ações de saúde durante a realização de eventos deste porte.
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