
PLANILHA DE MONITORAMENTO 

 

MUNICÍPIO: Figueirão/MS 

RESPONSÁVEIS PELOS PREENCHIMENTOS:     Aparecida Roseli de Lima Rocha 

FUNÇÃO: Diretora da Unidade Básica de Saúde – Arindo Rodrigues da Silva 

DATA: 19/10/2022 

RECOMENDAÇÕES REALIZADA SE SIM OU EM FASE DE 
IMPLANTAÇÃO CITAR O QUE ESTÁ 

SENDO EXECUTADO 

SE NÃO, JUSTIFIQUE QUAIS AS NECESSIDADES PARA 
EXECUÇÃO 

Implantar/Implementar a estratificação de 
risco gestacional na Atenção Primária à 
Saúde (APS); 

 
(x) Municipal 
(   ) Microrregional 
(  ) Macrorregional 

(x)Sim 
( ) Não 
(  ) Em fase 
de 
implantação 

Realiza-se exames específicos para 
gestantes e testes rápidos de DST. 

- Não se aplica. 

Realizar oficinas com profissionais da APS 
sobre o cuidado compartilhado (Atenção 
Primária, Secundária e Terciária); 

 
(x) Municipal 
(  ) Microrregional 
( ) Macrorregional 

(x)Sim 
( ) Não 
(  ) Em fase 
de 
implantação 

A Secretaria de Saúde promove as 
oficinas para qualificação 
profissional da equipe. 

- Não se aplica. 

Realizar Educação Permanente aos 
profissionais de saúde, em especial, os 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para 
melhorar o acolhimento aos usuários; 

 
(x) Municipal 
(   ) Microrregional 
(  ) Macrorregional 

(x)Sim 
( ) Não 
( ) Em fase 
de 
implantação 

Existe capacitação vigente aos 
agentes comunitários de saúde e aos 
profissionais de saúde, de forma a 
atender todos os profissionais. 

- Não se aplica. 



Implantar/Implementar ações de promoção 
da saúde e a prevenção do tabagismo e de 
outros fatores de risco que comprometam a 
saúde da gestante e do concepto; 

 
(x) Municipal 
(   ) Microrregional 
( ) Macrorregional 

(x)Sim 
( ) Não 
(  ) Em fase 
de 
implantação 

A Unidade Básica de Saúde 
implementa ações de promoção da 
saúde. 

- Não se aplica. 

Buscar apoio dos Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) para usuárias em 
situação de vulnerabilidade social que 
tenham dificuldades em aceitar as 
orientações para realização do pré-natal; 
 
(x) Municipal 
(   ) Microrregional  
(  ) Macrorregional 

(x)Sim 
( ) Não 
( ) Em fase de 
implantação 

A Unidade Básica de Saúde promove 
essa ação com busca ativa aos 
pacientes. 

- Não se aplica. 

Estabelecer um fluxo entre a Atenção 
Primária à Saúde e Atenção Terciária à 
Saúde para uma alta responsável; 

(x)Sim 
( ) Não 
(  ) Em fase 
de 
implantação 

Existe essa relação para melhor 
atendimento ao paciente. 

- Não se aplica. 

Oferecer suporte multidisciplinar e 
principalmente psicológico às crianças que 
perderam as mães; 

(  )Sim 
(x) Não 
(  ) Em fase 
de 
implantação 

Não se aplica. Não possui criança 
orfão de mãe.  

Não se aplica. 

Realizar reunião com a Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e 
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) para 
discussão acerca dos protocolos, 
notificações e o rastreamento dos 
instrumentais; 

( )Sim 
(x) Não 
( ) Em fase 
de 
implantação 

Não se aplica. Não possui Comissão de 
Controle de Infecção 
Hospitalar e Núcleo de 
Segurança do Paciente. 

Não se aplica. 



Estabelecer um fluxo entre a CCIH do 
hospital e da Atenção Primária à Saúde para 
que sejam identificadas em tempo oportuno 
os possíveis casos de infecções; 

(x)Sim 
( ) Não 
( ) Em fase 
de 
implantação 

Não possui Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar, porém 
profissional apto para identificar 
possíveis casos de infecção. 

- Não se aplica. 

Rediscutir as ações de Atenção à Saúde da 
Criança na Rede de Atenção à Saúde, 
referente ao cuidado compartilhado 
(triagem neonatal, puericultura, dentre 
outros). 

(x)Sim 
( ) Não 
( ) Em fase 
de 
implantação 

A Unidade Básica de Saúde realiza 
essa ação de Atenção à Saúde da 
Criança com consultas mensais. 

-  Não se aplica. 

 


