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Contexto atual 

 

A Estratégia de Saúde da Família é fundamental para uma Atenção Básica eficaz, que 
seja resolutiva em 80%. 
 

Em Passos, a estimativa de cobertura da Estratégia de Saúde da Família, em 2017, foi 
de aproximadamente 60%. 
 

Destaca-se a importância de aumentar a proporção da população atendida por esta 
estratégia, tornando a Atenção Básica mais resolutiva e diminuindo as listas de espera 
por consultas especializadas e por pronto-atendimento. Há que se considerar, 
entretanto, o contexto de restrição de recursos por que passa o país. 
 

A seguir, são apresentadas diretrizes e propostas para a melhoria da saúde em 
Passos. 

 

 



Diretrizes 

1. A democratização do acesso da população aos serviços de saúde; 

2. A melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações, serviços e informações de 
saúde; 

3. O desenvolvimento de programas e ações de saúde tendo como base a 
territorialização, a priorização das populações de maior risco, a hierarquização dos 
serviços e o planejamento das ações de saúde; 

4. A aplicação de abordagem associada ao entendimento do processo de saúde-doença e 
nas intervenções que visem à proteção, à promoção e à reparação da saúde; 

5. A redução dos principais agravos, danos e riscos à saúde, modificando o quadro 
epidemiológico; 

6. A adequação da rede física de atendimento às necessidades da população; 

 



Diretrizes 

7. A adequação dos recursos humanos para a realização dos serviços oferecidos; 

8. A efetividade do Plano, Fundo e Conselho Municipal de Saúde; 

9. O apoio à realização da Conferência Municipal de Saúde; 

10. A elevação do padrão de qualidade e eficiência do atendimento em saúde 
prestado à população; 

11. A efetivação do planejamento descentralizado, com foco nas necessidades de 
saúde da população local. 

 

 

  



Ações propostas 

1. Expandir a cobertura da Estratégia de Saúde da Família, com a ampliação do 
número de equipes envolvidas; 

2. Incluir a população rural no atendimento pelas equipes de Estratégia de Saúde 
da Família; 

3. Melhorar a gestão da fila de espera para consultas especializadas; 

4. Melhorar a gestão da vacinação, bem como monitorar a qualidade dos dados 
epidemiológicos e acompanhar periodicamente os resultados;  

5. Expandir a capacidade de atendimento da rede psicossocial, com a implantação 
de um novo CAPS AD, de uma unidade de acolhimento transitória e da 
hospitalidade noturna para aqueles que se encontram em surto psicótico, 
comportamento suicidário e emergências relacionadas ao uso de substâncias 
psicoativas; 

6. Capacitar toda rede de saúde em relação à Política Nacional de Saúde Mental 
dentro da proposta Antimanicomial pautada na reinserção psicossocial; 

 

 

 

 



Ações propostas 

7. Investir na formação e capacitação continuada de todos os profissionais da área de 
saúde e dos agentes comunitários; 

8. Melhorar a estrutura física da Unidade de pronto Atendimento já existente; 

9. Implantar um centro de reabilitação para deficientes físicos e desenvolver ações no 
sentido de ampliar, em geral, a acessibilidade no município; 

10. Realizar reforma administrativa para regulamentar carga horária e salário dos servidores 
lotados nos setores da saúde; 

11. Fortalecer a vigilância à saúde no município para o conhecimento dos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, acompanhado de 
recomendação e adoção das medidas de prevenção e controle cabíveis; 

12. Monitorar os processos baseados na utilização de sistemas informatizados; 

13. Fomentar a participação popular no processo de discussão e deliberação das políticas 
de saúde por meio de reuniões ordinárias do Conselho de Saúde e da realização de 
Conferências Municipais de Saúde. 

 

 

 

 

 

 


