ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)

QUADRO DESCRITIVO DAS METAS E ATIVIDADES PARA APLICAÇÃO DO RECURSO DO IAE-PI:
Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação do
uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

11

1

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: I – viabilizar o
direito do paciente indígena a intérprete, quando este se fizer
necessário, e a acompanhante, respeitadas as condições clínicas
do paciente
Meta2 1 para cumprimento do objetivo: disponibilizar intérprete
em todos os períodos
Levantar número de
colaboradores que falam a
língua indígena local
Atividade3 1 para alcance da meta 1
respeitando as etnias, e
disponibilizar este contato
em todos os períodos
Parceria com faculdade
indígena e demais entidades
Atividade 2 para alcance da meta 1
para estagiários e
voluntários para auxiliar a
cobertura completa
Facilitar a permanência de
acompanhantes que possam
auxiliar na compreensão e
Atividade 3 para alcance da meta 1
tradução das informações
(possibilitar livre acesso de
acompanhante que tenha
domínio não apenas do

Objetivo obrigatório mínimo
Metas adicionais podem ser inseridas na tabela conforme necessidade e planejamento da unidade
3
Atividades adicionais podem ser inseridas na tabela conforme necessidade e planejamento da unidade
2

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

02 de Maio de
2018

02 de Julho de
2018

02 de Maio de
2018

02 de Julho de
2018

02 de Maio de
2018

02 de Julho de
2018

ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)

idioma, mas também da
cultura)

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação
do uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

24

4

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: II – garantir
dieta especial ajustada aos hábitos e restrições alimentares de
cada etnia, sem prejuízo da observação do quadro clínico do
paciente
5
Meta 1 para cumprimento do objetivo: Adequar a oferta de
dieta e registrar que foi ofertado
Fornecer sempre que
necessário
adequações da
Atividade6 1 para alcance da meta 1
dieta para atender a
necessidade do usuário
Evolução nutricional
diferenciada para melhor
Atividade 2 para alcance da meta 1
registro da informação em
relação a dieta
diferenciada
Elaborar um manual de
dietas específico para a
população indígena com a
Atividade 3 para alcance da meta 1
participação do Conselho
de Saúde Indígena, DSEI e
usuários, levando em

Objetivo obrigatório mínimo
Metas adicionais podem ser inseridas na tabela conforme necessidade e planejamento da unidade
6
Atividades adicionais podem ser inseridas na tabela conforme necessidade e planejamento da unidade
5

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

01 de Julho de
2018

02 de Setembro de
2018

01 de Julho de
2018

02 de Setembro de
2018

01 de Junho de
2018

02 de Setembro de
2018

ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)

consideração os aspectos
étnicos e culturais
Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação do
uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

37

48

7
8

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: IV – facilitar a
assistência dos cuidadores tradicionais, quando solicitada pelo
paciente indígena ou pela família e, quando necessário, adaptar
espaços para viabilizar tais práticas
Meta 1 para cumprimento do objetivo: Instituir política
institucional para participação da medicina tradicional indígena
no HU
Elaborar, publicar, divulgar
a instrução de serviço da
política institucional de
Atividade 1 para alcance da meta 1
ampla permissão a entrada
de cuidadores tradicionais
indígenas no HU
Reservar local nos diversos
setores do hospital para
Atividade 2 para alcance da meta 1
receber o cuidador
tradicional

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação do
uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

01 de maio de
2018

02 de julho de
2018

01 de maio de
2018

02 de agosto de
2018

Período de trabalho (1 ano)

Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.
Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.

ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)
Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: V – viabilizar a
adaptação de protocolos clínicos, bem como critérios especiais de
acesso e acolhimento, considerando a vulnerabilidade
sociocultural
Meta 1 para cumprimento do objetivo: formalizar os passos
necessários ao atendimento de qualidade a população indígena
Mapear junto ao DSEI as
principais necessidades de
atendimento como: demanda
Atividade 1 para alcance da meta 1
reprimida de exames e
consultas, e elaborar um
fluxo de acesso para
atendimento desta demanda
Viabilizar contrarreferência
de saúde indígena
prioritariamente nos setores
Atividade 2 para alcance da meta 1
da linha materno infantil e
posteriormente abrangendo
as demais linhas de cuidado
Adequar os protocolos já
existentes com adequações
Atividade 3 para alcance da meta 1
para população, quando for
o caso.
Elaborar, publicar, divulgar
e promover o treinamento do
fluxo de acesso e
Atividade 4 para alcance da meta 1
acolhimento à população
indígena em conjunto com o
Conselho de Saúde Indígena,
DSEI e usuários

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

01 de junho de
2018

02 de outubro de
2018

02 de maio de
2018

02 de julho de
2018

01 de maio de
2018

02 de setembro de
2018

01 de junho de
2018

01 de setembro de
2018

ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação do
uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

59

9

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: VII –
promover e estimular a construção de ferramentas de
articulação e inclusão de profissionais de saúde dos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas - DSEI/SESAI/MS e/ou outros
profissionais e especialistas tradicionais que tenham vínculo com
paciente i
Meta 1 para cumprimento do objetivo: participação dos gestores
nas atividades relacionadas à saúde indígena
Instalação do Núcleo de
Saúde Indígena NSI/HUUFGD, composto por
Atividade 1 para alcance da meta 1
multiprofissionais e
representantes externos e
DSEI/MS/SESAI
Reuniões multiprofissionais
do Plano Terapêutico
Atividade 2 para alcance da meta 1
Singular para a população
indígena
Firmar Termo de
Compromisso que garanta
inserção do DSEI/MS/SESAI
Atividade 3 para alcance da meta 1
nas atividades de educação
permanente envolvendo as
instituições

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

23 de abril de
2018

02 de junho de
2018

01 de junho de
2018

02 de dezembro de
2018

01 de junho de
2018

01 de julho de
2018

Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.
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Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação do
uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

610

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: VIII –
assegurar o compartilhamento de diagnósticos e condutas de
saúde de forma compreensível aos pacientes indígenas
Meta 1 para cumprimento do objetivo: comunicação melhorada
entre HU e SESAI
Promover a alta responsável
de saúde indígena com a
elaboração de um fluxo
articulado com a Rede de
Atividade 1 para alcance da meta 1
subsistema de atenção à
saúde indígena, e com o
envolvimento das seguintes
instituições: Polo Base,
CASAI, UBSI

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação do
uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas
711

10
11

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: IX – organizar
instâncias de avaliação para serem utilizadas pelos pacientes
indígenas relativamente à qualidade dos serviços prestados nos
estabelecimentos de saúde
Meta 1 para cumprimento do objetivo: adequar a avaliação de
satisfação do usuário para a população indígena

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

01 de junho de
2018

01 de setembro de
2018

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.
Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.
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Atividade 1 para alcance da meta 1

Atividade 2 para alcance da meta 1

Atividade 3 para alcance da meta 1

Realizar pesquisa de
01 de junho de
satisfação do usuário
2018
contemplando a população
indígena
Monitoramento e avaliação
de indicadores referente a
assistência à população
01 de junho de
indígena visando articulação
2018
com Conselhos de Saúde
Indígena para discussão das
ações realizadas
Viabilizar com o
DSEI/MS/SESAI a
participação de
01 de junho de
representante do Núcleo de
2018
Saúde Indígena do HUUFGD no Conselho Local
Indígena

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação do
uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

01 de dezembro de
2018

01 de dezembro de
2018

01 de julho de
2018

Período de trabalho (1 ano)

ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)

812

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: X – fomentar e
promover processos de educação permanente sobre
interculturalidade, valorização e respeito às práticas
tradicionais de saúde e demais temas pertinentes aos
profissionais que atuam no estabelecimento, em conjunto com
outros profissionais e/ou
Meta 1 para cumprimento do objetivo: plano de capacitação em
saúde indígena
Estabelecer cronograma de
atividades de educação
Atividade 1 para alcance da meta 1
permanente de sensibilização
para questões interculturais

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação do
uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

913

12
13

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: XI – promover
e qualificar a participação dos profissionais dos
estabelecimentos nos Comitês de Vigilância do Óbito
Meta 1 para cumprimento do objetivo: Garantir a avaliação do
óbito de indígena registrado no HU-UFGD
Propor mudança nos
Regimentos das Comissões
de Mortalidade do HUUFGD de modo que
contemple a participação de

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

01 de junho de
2018

02 de agosto de
2018

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

01 de junho de
2018

31 de outubro de
2018

Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.
Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.

ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)

Atividade 2 para alcance da meta 1

Atividade 3 para alcance da meta 1

um representante do Núcleo
de Saúde Indígena
Viabilizar a indicação de
representante do HU-UFGD
para participação dos
Comitês de Óbito do
munícipio
Pactuar fluxo de informação
das investigações de óbito
com toda a Rede de Atenção
à Saúde Indígena

01 de junho de
2018

01 de julho

01 de setembro de
2018

31 de dezembro
:

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação
do uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

1014

14

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: XIII –
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – instalar ambulatórios
especializados em saúde indígena, visando promover a
coordenação do cuidado especializado ao usuário indígena,
porta de entrada diferenciada e a qualificação
Meta 1 para cumprimento do objetivo: Fomentar a implantação
de serviços voltados para os atendimentos dos pacientes
indígenas, proporcionando resolutividade e ampliação de ofertas
de serviços

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.
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Atividade 1 para alcance da meta 1

Atividade 2 para alcance da meta 1

Implantar o Núcleo de Saúde
Indígena do HU-UFGD
visando coordenar a linha
de cuidado/assistência ao
paciente indígena
desenvolvendo atividades de
acolhimento,
acompanhamento, promoção
da saúde, composto por uma
equipe multiprofissional
(enfermeiros; enfermeiro
especialista em saúde
indígena; médico;
psicólogo; odontólogo;
assistente social;
representantes da Gerência
de Ensino e Pesquisa HUUFGD, Faculdade
Intercultural Indígena UFGD, Faculdade de
Ciências Humanas - UFGD,
Conselho Local Indígena e
Polo base Dourados/DSEIMS/SESAI
Implantar Ambulatório de
Saúde Indígena ASI/HUUFGD, contemplando uma
clínica básica para
atendimento
multiprofissional
referenciados em
fonoaudiologia, fisioterapia
odontologia hospitalar,

23 de abril de
2018

02 de maio de
2018

4 de junho de
2018

10 de dezembro de
2018

ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)

Atividade 3 para alcance da meta 1

Atividade 4 para alcance da meta 1

enfermagem e nutrição
clínica, no espaço físico da
instituição onde localiza-se
os ambulatórios gerais
Organizar e pactuar fluxo de
entrada e contrarreferência
dos atendimentos ao público
indígena no ASI/HU-UFGD
Implantar clínica
especializada para os
atendimentos de Psiquiatria
e infectologia

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação
do uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

1115

15

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: XIII –
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – realizar projetos de pesquisa
e extensão em saúde indígena
Meta 1 para cumprimento do objetivo: Fomentar os projetos de
pesquisa e extensão em saúde indígena
Promover projetos de
pesquisa e extensão em
saúde indígena e consolidar
Atividade 1 para alcance da meta 1 os projetos já existentes a
partir de proposição de
temas em conjunto com o
DSEI/MS/SESAI e Gerência

04 de junho de
2018

10 de dezembro de
2018

04 de junho de
2018

10 de dezembro de
2018

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

01 de junho de
2018

31 de dezembro de
2018

Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.
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Atividade 2 para alcance da meta 1

de Ensino e Pesquisa do
HU-UFGD
Monitoramento e avaliação
dos projetos de pesquisa e
extensão em saúde indígena

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação
do uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

1216

16

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: XIII –
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – realizar projeto de telessaúde
Meta 1 para cumprimento do objetivo: projetos de telessaúde
para capacitação da Saúde Indígena - SESAI
Integrar e fomentar a
participação dos
profissionais de saúde e os
residentes dos programas de
Atividade 1 para alcance da meta 1
residência multiprofissional
em saúde, nas ações de
telessaúde existente (SIG –
Special Interest Groups)
Realizar planejamento para
desenvolvimento de projeto
Atividade 2 para alcance da meta 1
de teleassistência à Saúde
Indígena no HU-UFGD
Oportunizar a participação
Atividade 3 para alcance da meta 1
dos profissionais das
Equipes Multidisciplinares

01 de junho de
2018

31 de dezembro de
2018

Período de trabalho (1 ano)
Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

02 de maio de
2018

10 de dezembro de
2018

01 de junho de
2018

31 de dezembro de
2018

5 de junho de
2018

10 de dezembro de
2018

Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.

ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)
de Saúde Indígena –
EMSI/Sesai para ações de
telessaúde existentes no HUUFGD

ANEXO I DO PLANO DE METAS E AÇÕES (PMA)

Metas para aplicação do recurso do IAE-PI para qualificação
do uso do incentivo para a Saúde dos Povos Indígenas

1317

17

Objetivo relacionado ao Artigo 275º da portaria: III –
promover a ambiência do estabelecimento de acordo com as
especificidades étnicas das populações indígenas atendidas
Meta 1 para cumprimento do objetivo: (adequar os vários locais
do hospital para aprimorar a ambiência da população indígena)
Disponibilizar o solário da
pediatria para práticas de
Atividade 1 para alcance da meta 1
medicina tradicional
indígena e momentos
familiares
Permitir a preparação de
culinária tradicional
Atividade 2 para alcance da meta 1
indígena na Casa da
Gestante, Bebê e Puérpera
Fortalecer as práticas de
Atividade 3 para alcance da meta 1
parto humanizado para a
população indígena

Período de trabalho (1 ano)

Início

Final /Conclusão

Mês/Ano

Mês/Ano

02 de maio de
2018

1 de agosto de
2018

01 de junho de
2018

02 de agosto de
2018

4 de junho de
2018

8 de dezembro de
2018

Podem ser incluídos no documento até os 13 objetivos elencados na portaria mediante elaboração de nova tabela descritiva de metas e atividades.

