PLANO DE TRABALHO

A.
Proponente (Nome, telefone, email e endereço da Secretaria Municipal de Saúde ou
Distrito Federal e do (a) Secretário (a) de Saúde)
B.

Contato da coordenação local do projeto (Nome, telefone e e-mail)

C.
Porte do município (considerar a contagem da população feita pelo censo demográfico
de 2010)
Porte do município
Recurso
1 Acima de 501 mil habitantes
250 mil reais
2 De 100 a 500 mil habitantes
150 mil reais
3
Até 100 mil habitantes
100 mil reais
D. Descrição do perfil profissional da equipe (Apresentar descrição em até três linhas de cada
integrante da equipe, contendo, cargo, profissão e se tem experiência prévia com o tema de
SSSR);
E. Justificativa (Exposição de motivos da relevância das ações apresentando características da
população e do território; ações já desenvolvidas ou em andamento; descrição das condições
existentes e previstas como necessárias para realização do projeto no Município e demonstração
da capacidade técnica para implementação);
F Ações Estratégicas (indicar as ações que serão realizadas, por atividade e número de pessoas
a serem beneficiadas, com vistas à atender o objeto deste edital considerando os objetivos geral
e específicos, as ações e os resultados esperados presentes no edital);
Resultado Esperado
A. 20% de aumento dos serviços de atenção básica 1.
qualificados para abordagem à saúde sexual e saúde
reprodutiva considerando a singularidade e diversidade de 2.
adolescentes, mulheres, homens, pessoas idosas e pessoas
com deficiência.
3.
B. 20% de aumento dos serviços qualificados para oferta
do DIU de cobre ambulatorial;
C. Existência de pelo menos 1 (uma) unidade hospitalar
ofertando DIU de Cobre no pós-parto e ou abortamento
imediato, quando houver unidade hospitalar no município.
D. 20% de aumento dos serviços que realizam “pré-natal
do parceiro” nas unidades básicas de Saúde (UBS);
E. 20% de aumento das unidades básicas de Saúde (UBS)
ofertando “teste de gravidez”; “teste rápido para HIV e
“teste rápido para sífilis;
F. 20% de aumento da cobertura vacinal de HPV e Hepatite
B em adolescentes;

Ação estratégica

G. Ter implantado estratégias para atendimento de
adolescentes de 10 a 18 anos desacompanhados dos
pais/responsáveis pelas unidades básicas de Saúde (UBS);
H. 30% das unidades básicas de Saúde (UBS) ofertando
atividades coletivas sobre os temas relacionados à saúde
sexual das pessoas idosas, com destaque para as mulheres
idosas, realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
I. 30% das unidades básicas de Saúde (UBS) realizando
atividades coletivas sobre os temas relacionados à
envelhecimento, climatério e andropausa.
J. 20% de aumento da oferta de métodos contraceptivos e
insumos conforme interesse e necessidade da população,
para o público de todos os ciclos de vida, facilitando
acesso, especialmente do DIU, da contracepção de
emergência, preservativos e lubrificantes pelas unidades
básicas de Saúde (UBS).
G. Cobertura (indicar quantas e quais unidades da atenção básica serão implementadas as
ações propostas);
H. Resultados Esperados (indicar a linha de base para verificação de cumprimento das metas
propostas para cada resultado esperado e número de profissionais que serão qualificados);
I. Orçamento (indicar o valor previsto para custei das ações segundo atividade e também
segundo unidade de despesa, tais como serviços de pessoa, física, jurídica, aquisição de insumos
etc);
J. Estratégias de avaliação e monitoramento (considerar os elementos indicados no item 14
do Edital, tais como relatórios próprios ou via FormSUS, definição de indicadores estratégicos,
acompanhamento de registros dos procedimentos etc)

QUADRO SÍNTESE DO PLANO DE EXECUÇÃO
Ação Estratégica 1
Quantidade de
Público
Nº
Atividades
atividades
alvo
participantes
1

Valor
Unitário

Valor global

2

Cronograma de Execução
Atividade

1º Semestre

2º Semestre

3º Semestre

