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APRESENTAÇÃO 

 

O Governo Municipal de Cambira, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 

apresenta a Programação Anual de Saúde (PAS) ano 2022 com o objetivo de apresentar o planejamento 

das principais ações da saúde da gestão municipal para o exercício. 

A PAS é o desdobramento anual do Plano de Saúde, e está regulamentada pelo Art. 4º, 

da Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que versa: a PAS é o instrumento que operacionaliza 

as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas e as ações do Plano e 

prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. 

O documento está assim estruturado: DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

ANUAIS e as principais ações para o exercício e o demonstrativo da programação de despesas com 

saúde for subfunção, natureza e fonte. 

O presente documento foi elaborado a partir da consolidação de relatórios das áreas 

técnicas, onde foram destacadas as metas e as principais ações a serem executadas na saúde. 

O Governo Municipal de Cambira, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Saúde, apresenta a PAS ano 2022 para apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Saúde para 

cumprimento à legislação vigente do SUS. 

 



 

 

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2022 

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES E AS AÇÕES  
 

DIRETRIZ 01 – FORTALECIMENTO DA REDE MATERNO INFANTIL E FETAL 

OBJETIVO - Organizar e qualificar a atenção materno infantil e fetal 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Garantir que 100% das gestantes SUS 

tenham 7 ou mais consultas no pré-natal, e 

atendimento multiprofissional. 

Percentual de gestantes SUS com 7 

ou mais consultas de pré-natal 
0 2021 Percentual 100% 

 
 

301 

Garantir o acompanhamento de 100% das 

puérperas SUS até o 42º dia pós parto. 
Percentual de puérperas atendidas 0 2021 Percentual 100% 

 
301 

Garantir o acompanhamento de 100% das 

crianças SUS no primeiro ano de vida. 
Percentual de crianças SUS atendidas 80 2021 Percentual 100% 

 
301 

Investigar 100% de óbitos de mulheres em 

idade fértil. 

Percentual de óbitos de mulheres em 

idade fértil investigados 
0 2021 Percentual  100% 

 
301 

Reduzir e manter em 0 a taxa de 

mortalidade infantil. 
Taxa de mortalidade infantil 01 2021 Número 0 

 
301 

Manter em 0 (zero) o número de óbitos 

maternos em determinado período e local 

Número de óbitos maternos em 

determinado período e local de 
0 2021 Número 0 

 
301 



 

 

de residência. residência. 

Aumentar em 1%, ao ano, a proporção de 

parto normal no SUS e na saúde 

suplementar. 

Proporção de parto normal no SUS e 

na saúde suplementar. 
17,14% 2021 Percentual  18,14% 

 
301 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 
RESPONSÁVEL 

Disponibilizar o insumo de teste rápido de gravidez, visando à captação precoce da gestante;   

Iniciar o pré-natal na Atenção Primária a Saúde até 12ª semana de gestação;  

Garantir acompanhamento médico à todas as gestantes, mensalmente e/ou sempre que necessário;  

Garantir acompanhamento de enfermagem à todas as gestantes mensalmente;  

Garantir a realização de 7 consultas ou mais durante a gestação;  

Dar continuidade a realização do grupo FAMILIA CANGURU;  

Disponibilizar o atendimento a gestante e puérperas sempre que necessário;  

Realizar a estratificação de risco de todas as gestantes em todas as consultas;  

Vincular as gestantes ao hospital de referência de acordo com o risco estratificado;  

Garantir a realização dos exames laboratoriais prioritários as gestantes no 1º, 2º e 3º trimestre;  

Realizar teste rápido de sífilis e HIV na abertura do pré-natal;  

Promover imunização das gestantes;  

Garantir a realização da ultrassonografia para todas as gestantes do SUS;  

Realizar teste da mãezinha em todas as gestantes na primeira consulta;  

Garantir a realização de exames complementares conforme prescrição medica e de enfermagem;  

Garantir o encaminhamento das gestantes de alto risco para o centro de referencia;  

Garantir o atendimento multiprofissional da gestante de acordo com o risco estratificado;  

Garantir transporte de 100% das gestantes de alto risco ao serviço de referência;  

Realizar visita domiciliar mensal do ACS a gestante;  

Garantir que todos os atendimentos das gestantes sejam registrados na carteirinha de pré natal;  

Acompanhar 100% das puérperas cadastradas;  



 

 

Realizar consulta e visita puerperal de enfermagem na primeira semana após o parto;  

Realizar consulta puerperal médica, no puerpério tardio;  

Realizar orientações de aleitamento materno desde o pré-natal até o desmame e retorno da mulher ao trabalho;  

Captar as puérperas para doação de LM;  

Realizar a 2ª coleta do teste do pezinho para bebes que realizaram a 1ª coleta antes das 48 horas de vida, no prazo máximo de 

5 dias; 
 

Fazer monitoramento de óbitos em menores de 01 ano;  

Garantir atendimento pré agendado para o binômio mãe-bebê  

Incentivar a introdução da alimentação saudável a partir do sexto mês de vida.  

Realizar investigações de óbitos de mulheres em idade fértil  

Fazer monitoramento de óbitos maternos  

Realizar ações para incentivar e motivar o parto normal no SUS e na saúde suplementar  

 
 

DIRETRIZ 02 – FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

OBJETIVO - Garantir acesso qualificado dos pacientes em situação de urgência e emergência de referência 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Diminuir em 1 ao ano, em relação ao ano 

anterior, a mortalidade por causas externas 

Número de mortes por causas 

externas 
06 2020 Número 05 

 
301 

Reduzir em 1 ao ano, em relação ao ano 

anterior, o número de óbitos prematuros 

de 30 a 69 anos pelo conjunto das 4 

principais DNCT (doenças do aparelho 

Número de óbitos prematuros de 30 

a 69 anos pelo conjunto das 4 

principais DNCT (doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e 

20 2020 Número  19 

 
 

301 



 

 

circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas) 

doenças respiratórias crônicas) 

Manter atendimento médico aos sábados, 

domingos e feriados, para atendimentos de 

urgências e emergências. 

Percentual de atendimentos médicos 

aos sábados, domingos e feriados, 

para atendimentos de urgência e 

emergências. 

100% 2021 Percentual  100% 

 
301 

Implantar um serviço de atendimento 

noturno com socorrista, das 19h00min às 

07h00min, para primeiros socorros e 

encaminhamento das urgências. 

Serviço de atendimento noturno com 

socorrista, das 19h00min às 

07h00min, para primeiros socorros e 

encaminhamento das urgências 

implantado 

0 2021 Número 0 

 
301 

Manter 100% dos registros dos óbitos com 

causa básica definida 

Proporção de registro de óbitos com 

causa básica definida 
100% 2021 Percentual 100% 

 
301 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Garantir a manutenção e reposição da estrutura física da Sala de emergência e dos equipamentos;  

Garantir  os medicamentos necessários no carrinho de emergência;  

Disponibilizar e manter insumos para atendimento de primeiros socorros ao usuário vítima de qualquer tipo de acidente; (automobilístico, quedas, domésticos etc...);  
Qualificar as equipes da Atenção Primária a Saúde com treinamentos, para prestar o primeiro atendimento nas situações de urgência e emergência e encaminhamento 

adequado para a continuidade do tratamento dentro da rede de serviços; 
 

Implantar a Classificação de Risco na unidade;  

Construir protocolo de atendimento de assistência em urgências;  

Realizar escala noturna de 12 horas com um profissional socorrista para primeiros socorros e encaminhamento das urgências.  

Manter escala médica aos sábados, domingos e feriados para atendimentos médicos de urgências e emergências.  

Fazer registro dos óbitos com causa básica definida  
 

 



 

 

 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 04 ANOS 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Realizar estratificação de risco dos usuários com transtornos cadastrados nas Equipes Saúde da Família e CAPS;  

DIRETRIZ 03 – FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

OBJETIVO - Efetivar o cuidado à saúde mental nos três níveis de atenção da Rede 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Qualificar o serviço em Saúde Mental no 

município, buscando abranger em 100% o 

atendimento para pacientes em Saúde 

Mental referenciados na Atenção básica do 

município 

Percentual de pacientes em Saúde 

Mental que acessam o serviço.  

0 2021 Percentual 25% 

 
301 
302 

Manter em 100% ações de matriciamento 

realizadas pela Atenção Básica com CAPS 

Ações de matriciamento realizadas 

pela Atenção Básica com CAPS 
100 2021 Percentual 100% 

301 
302 

Implantar o Projeto Técnico Institucional de 

equipe multidisciplinar em Saúde Mental, 

e, realizar atualização anualmente. 

Projeto Técnico Institucional de 

equipe multidisciplinar em Saúde 

Mental pronto e atualizado 

0 2021 Número 01 

 
301 
302 



 

 

Estabelecer fluxo de atendimento para os usuários com transtornos mentais, integrando os diversos serviços ESF, NASF, CAPS, e 

farmácia municipal; 
 

Elaborar plano de apoio aos pacientes egressos de internamentos, bem como a busca ativa dos mesmos pelo CAPS e APS;  

Capacitar os profissionais da Atenção Básica para o atendimento de pacientes em crise, buscando a redução do número de 

reinternações; 
 

Assistir as famílias dos pacientes através de grupos para troca de experiências e o manejo dos pacientes;  

Realizar discussões de casos e matriciamento na APS juntamente com o CAPS e outros setores da REDE;  

Realizar capacitação de acolhimento e acompanhamento para todos os profissionais da área da saúde;  

Implantar o Comitê de Saúde Mental;  

Realizar grupos de atendimento específico para pacientes pós Covid-19 com demanda em saúde mental;  

Assistir os pacientes com transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão ou outro transtorno relacionado à saúde 

mental, desencadeados após a síndrome da Covid-19.  
 

 

 

DIRETRIZ 04 – FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE BUCAL 

OBJETIVO - Organizar e qualificar à saúde bucal por meio de ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças bucais 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Manter em 100% a cobertura populacional 

estimada de saúde bucal na Atenção Básica 

Cobertura populacional estimada de 

saúde bucal na Atenção Básica 
100% 2021 Percentual 100% 

301 
 
 

Manter em 100% o número de gestantes 

atendidas na saúde bucal 

Percentual de gestantes que 

passaram por atendimento 
100% 2021 Percentual 100% 

 
301 

 



 

 

odontológico 

Manter um contrato anual com o 

laboratório de Prótese dentária para 

atendimento de 100% da demanda de 

pacientes. 

Percentual de atendimentos da 

demanda de pacientes de Prótese 

dentária 
100% 2021 Percentual 100% 

 
301 
302 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Realizar palestras educativas em parcerias com os outros grupos da ESF, buscando integração das equipes ESF e SB;  

Garantir horário diferenciado de atendimento odontológico para todas as gestantes;  

Manter parcerias intersetoriais, principalmente com as escolas buscando promover a Saúde Bucal, principalmente com ações 

preventivas; 
 

Garantir atendimento às emergências odontológicas  

Expandir as ações do Programa de Detecção de câncer bucal  

Realizar avaliação bucal dos idosos com vistas a avaliação de lesões e condições de mastigação  

Garantir manutenção dos insumos necessários para atendimento de toda população  

Garantir funcionamento e manutenção de todo os equipamentos odontológicos  

Promover ações de prevenção a toda população  

Promover o atendimento da pessoa com deficiência de forma prioritária, visando minimizar a necessidade de extrações  

Realizar levantamento da saúde bucal dos funcionários visando cuidado em saúde dos profissionais do cuidado  

Realizar a distribuição de materiais técnicos, educativos e de orientações para profissionais e comunidade  

Realizar buscativa das gestantes faltosas, para melhorar os indicadores do Previne Brasil  

Garantir o retorno ao atendimento odontológico conforme indicação do dentista;  

Contratar profissionais dentistas por meio de concurso público para atender as 03 equipes de saúde bucal do município;  

Disponibilizar o serviço de prótese dentaria a comunidade por meio do Brasil Sorridente;  

Ampliar o número de atendimento nas 03 UBSs;  

Realizar trabalho de prevenção com os alunos, por meio de vídeos e materiais, disponibilizando nos grupos de whatsapp e das  



 

 

escolas; 

Disponibilizar para os alunos da rede pública de ensino, atendimento preventivo com aplicação de flúor, mesmo em tempos de 

pandemia. 
 

Realizar processo licitatório anual para contratação de laboratório de prótese dentaria  

Realizar agendamento mensal dos pacientes para avaliação para prótese dentária  

 

 

DIRETRIZ 05 – IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

OBJETIVO - Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Diminuir anualmente a taxa de internações 

por causas sensíveis a APS, na faixa etária 

acima dos 60 anos 

Número de internações sensíveis por 

causas evitáveis na faixa etária acima 

de 60 anos 

101 2020 Número 97 

 
301 

 

Ampliar para 100% a estratificação de risco 

para fragilidade de idosos SUS no município 

Percentual de idosos SUS 

estratificados na ATS 
1,07% 2021 Percentual 25% 

301 

Manter 100% do atendimento domiciliar a 

pessoa idosa que necessita do atendimento 

em seu domicílio. 

Percentual de atendimentos à pessoa 

idosa que necessita de atendimento 

domiciliar. 

100% 2021 Percentual 100% 

 
301 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 



 

 

Desenvolver, nos atendimentos em grupo, ações de incentivo as práticas saudáveis, visando minimizar os riscos de desenvolver 

câncer, como alimentação saudável e a pratica de atividades físicas; 
 

Manter o serviço de atendimento domiciliar, a pessoa idosa através de equipe multiprofissional;  

Manter a aplicação da estratificação de risco para fragilidade do idoso;  

Criar índices das avaliações: Yassavage, Tempo de Caminhada, Katz e Lawton, MAN (mini avaliação nutricional – triagem), 

Régua de Escala de Dor, Calculo da Pressão Média, Escala de Coelho ou Zarit, para participantes do Projeto Viva Mais; 
 

Solicitar hemoglobina glicada para os pacientes do projeto Viva Mais;  

Diminuir número de consultar anuais com clínico geral, passando todos para o médico geriatra;  

Diminuir o número de medicamentos por idosos (polifarmácia), nos pacientes que participarem do projeto Viva Mais;  

Realizar ações de conscientização e prevenção de quedas, de questões de saúde mental, DSTs, alimentação saudável, 

orientações de promoção da saúde, nos grupos do projeto Viva Mais; 
 

Realizar educação continuada com os profissionais envolvidos na atenção da saúde do idoso;  

Realizar a estratificação de risco para fragilidade de idosos SUS  

Organizar agenda mensal dos atendimentos domiciliares às pessoas idosas que necessitem do atendimento  

 

 

DIRETRIZ 06 – QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

OBJETIVO - Qualificar as ações e serviços, de modo a melhorar a resolutividade na Atenção Básica 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Reduzir em 3 ao ano, em relação ao ano 

anterior, as internações por causas 

sensíveis da atenção primaria. 

Número de internações por causas 

sensíveis à atenção primária 122 2020 Número  119 

 
301 

 



 

 

Aumentar a razão de exames 

citopatológicos do colo do útero em 0,65 

na população alvo, nas mulheres da faixa 

etária de 25 a 64 anos. 

 

Razão entre exames citopatológicos 

do colo de útero na faixa etária de 25 

a 64 anos e a população feminina na 

mesma faixa etária 

0,39 2021 Razão  0,45 

 
301 

 

Aumentar a razão de mamografias 

realizadas em 0,40 na população alvo, nas 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. 

Razão entre mamografias realizadas 

nas mulheres de 50 a 69 anos e a 

população feminina na mesma faixa 

etária  

0,26 2021 Razão  0,28 

 
301 

 

Manter em 100% a cobertura populacional 

estimada pelas equipes de Atenção Básica. 

Cobertura populacional estimada 

pelas equipes de Atenção Básica 
100% 2021 Percentual  100% 

301 
 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Implantar dispositivos da política de humanização de atendimento na atenção primária;   

Melhorar a ambiência de trabalho das UBSs e da Autarquia, investindo em grupos de acolhimento e escuta com os 

funcionários, através de psicólogo, visando melhor entrosamento das equipes, com vistas na excelência do trabalho prestado; 
 

Cadastrar em 100% a população do município para melhor estratificar os riscos e melhorar os indicadores do Previne Brasil;  

Ampliar a cobertura populacional das equipes saúde da família através da contratação e redivisão das microáreas de cada dos 

ACS; 
 

Buscar o aprimoramento do trabalho em rede no munícipio  

Ampliar e fortalecer as reuniões de grupo de diabéticos e hipertensos integrando ESF, NASF e assistência farmacêutica;  

Promover a educação permanente, com vistas à qualificação dos profissionais da APS, através do  Planifica SUS;  

Estimular e promover o estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e atenção à 

saúde de caráter intersetorial e interinstitucional 
 

Garantir o acompanhamento do paciente pós internação com a equipe multiprofissional;  



 

 

Promover ações de orientação de prevenção de câncer de colo do útero e de mamas em 100% dos Espaços de Saúde e em 

outros eventos, e facilitar o acesso com horários alternativos para coleta de preventivo do colo do útero; 
 

Garantir a realização de exames complementares a mamografia, como ultrassonografia  

Garantir a continuidade de tratamento para as mulheres com lesões detectadas em exames citopatológicos do colo uterino  

Manter alimentado o sistema de informação SISCAN  

Manter planilha de controle dos exames citopatológicos e mamografias, realizados na unidade, e que necessitam de 

seguimento 
 

Manter estoque de kits para coleta de exames conforme logística da Regional de Saúde  

Realizar busca ativa das pacientes com exames alterados  

Garantir agendamento e atendimento no nível secundário para pacientes com exames alterados  

 

 

DIRETRIZ 07 – FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

OBJETIVO - Ampliar Ações de Promoção e Prevenção à Saúde na Atenção Primária e Secundária 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Realizar, no mínimo uma de cada ao ano, 

campanhas educativas conforme o 

calendário SESA: Junho Vermelho, 

Setembro Amarelo, Outubro Rosa, 

Novembro Azul, Dezembro Vermelho, Dia 

Internacional da Mulher, Semana Mundial 

da Amamentação, Dia Mundial de 

 

Número de campanhas/atividades  

educativas realizadas. 

0 2021 Número  01 

 
 

301 
304 



 

 

Prevenção ao Suicídio, Dia Nacional do 

Idoso, Dia Mundial da Saúde Mental, Dia 

Internacional da Não Violência Contra a 

Mulher, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 

e outras que emergirem a necessidade. 

Ampliar para 80% o acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa 

Família 

Percentual de cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa 

Família 

74,52 2021 Percentual  52,50% 

 
301 

Garantir e ampliar a divulgação e acesso da 

população aos grupos do Programa de 

Controle ao Tabagismo, ofertando no 

mínimo um grupo ao ano. 

Número de grupos de Programas de 

tabagismo ofertados ao ano 
0 2021 Número  01 

 
301 

Implantar Programa de gerenciamento dos 

encaminhamentos da fila de espera da 

atenção secundária/especializada. 

Programa de gerenciamento dos 

encaminhamentos da fila de espera 

da atenção secundária/especializada 

instalado 

0 2021 Número  0 

 
301 

Criar protocolo de atendimento para os 

encaminhamentos de consultas e exames 

especializados. 

Protocolo de atendimento para os 

encaminhamentos de consultas e 

exames especializados criado. 

0 2021 Número  0 

 
301 

Manter o mínimo de 5.000, ao ano, o 

número de consultas especializadas via 

Número de consultas especializadas 

via CISVIR na atenção secundária de 
5.059 2021 Número 5.000 

 
301 



 

 

CISVIR na atenção secundária de média 

complexidade 

média complexidade 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Promover a Educação Permanente, com vistas à qualificação dos profissionais e das práticas em saúde  

Realizar a distribuição de materiais técnicos, educativos e de orientação para profissionais e comunidade  

Promover ações na linha do cuidado do sobrepeso e da obesidade na Atenção à Saúde às Pessoas em Condição Crônica  

Promover a intersetorialidade no desenvolvimento das ações com outros diversos programas como PSE  

Desenvolver ações de promoção à saúde, realizando comemorações nos meses comemorativos, de acordo com as demandas e 

realidades do município e SESA. 
 

Desenvolver grupos com equipe multiprofissional para cuidado com obesidade, tabagismo, entre outros  

Divulgar e realizar grupos do Programa de Controle ao Tabagismo para as pessoas que querem fazer o tratamento para parar de 

fumar 
 

Criar planilhas para gerenciar as filas de consultas e exames especializados, otimizando as vagas e controlando 

comparecimentos e faltas; 
 

Manter horários ampliados do horário de atendimento, contemplando atendimento médico;  

Manter atualizada a planilha de cirurgias eletivas;  

Realizar a busca ativa dos encaminhamentos parados em fila de espera para consulta especializada para otimizar as vagas, 

descartando assim os encaminhamentos que não necessitam mais das consultas, para que assim possa garantir o máximo de 

captação nas marcações das consultas especializadas 

 

Realizar o acompanhamento criterioso das condicionalidades do Programa Bolsa Família  

 

 

DIRETRIZ 08 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA 

OBJETIVO - Investir em infraestrutura e Qualificar a gestão do trabalho e da equipe, para as demandas existentes e emergentes 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
INDICADOR  

(LINHA BASE)  
UNIDADE DE MEDIDA META 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 



 

 

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 

ANUAL 
(2022) 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Realizar, no mínimo uma ao ano, 

reformas/reparos necessários, nas UBS 

Anésio Miliati, UAPSF Zilda Arns e, Posto 7 

de maio 

Número de reformas realizadas. 

02 2021 Número  01 

 
301 

Realizar, no mínimo duas ao ano, a 

contratação de pessoal, através de 

concurso público, para suprir demandas do 

quadro de funcionários em aberto 

Número de contratações realizadas 

através de concurso público. 
0 2021 Número 02 

 
301 

Realizar, no mínimo uma ao ano, as 

capacitações continuas de educação 

permanente em saúde para o quadro geral 

de funcionários 

Número de capacitação de educação 

permanente em saúde alcançadas. 
01 2021 Número 01 

 
301 

Realizar, no mínimo uma ao ano, a 

capacitação da equipe de Atenção Básica 

para atender as demandas pós covid-19 

Número de capacitações realizadas. 

0 2021 Número  01 

 
301 

Realizar concurso público para provimento 

de vagas para o quadro efetivo 

Concurso público realizado 
0 2021 Número 0 

 
301 

Criar Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

para os funcionários da Autarquia 

Municipal de Saúde. 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

para os funcionários da Autarquia 

Municipal de Saúde criado. 

0 2021 Número 0 

 
301 



 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Realizar reforma na entrada da Unidade de Atenção Primária Saúde Zilda Arns  

Realizar reforma na UBS Anésio Miliati  

Realizar reforma no Posto de Saúde 7 de maio  

Instalar o aparelho de RX na UBS Anésio Miliati  

Investir em equipamentos destinados à Vigilância em Saúde  

Investir em equipamentos permanentes   

Elaborar plano de educação permanente em Saúde, com plano de cargos, carreiras e salários  para os trabalhadores do SUS no 

âmbito Autarquia Municipal de Saúde 
 

Realizar cursos de capacitação e treinamento para toda equipe multiprofissional, nos diversos seguimentos, na busca da 

qualificação profissional, criando um cronograma de capacitações nas diversas áreas para os profissionais de saúde 

promovendo a Educação continuada 

 

Realizar trabalho em grupos com psicólogo, buscando acolhimento e oferta de espaço para expressar sentimentos entre 

outros, bem como para atender a demanda de pós covid 
 

Incentivar a participação a co-responsabilidade e a criatividade dos profissionais  

Apoiar a participação com o incentivo financeiro: diárias (para custeio de hospedagem, alimentação e transporte, quando 

necessário); 
 

Investir em capacitações da equipe de atenção básica para que possam acolher e atender as demandar do pós Covid-19  

Contratar servidores através de concurso público para suprir as necessidades das 03 UBSs  

 

 

DIRETRIZ 09 – FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

OBJETIVO - Promover o acesso da população aos medicamentos contemplados nas políticas públicas, qualificando a Assistência Farmacêutica 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

UNIDADE DE MEDIDA 
META 

ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 



 

 

INDICADOR ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Manter o número de itens de 

medicamentos dispensados na farmácia 

básica de acordo com a RENAME e a 

REMUME 

Número de itens de medicamentos 

da farmácia básica municipal 
362 2021 Número  362 

 
301 

Manter a contra partida municipal anual 

em 160.000,00, ao ano, na compra do 

consórcio Paraná Saúde 

Valor anual de contra partida na 

compra do consórcio Paraná Saúde 160.000,00 2021 Número  160.000,00 

 
301 

Realizar, anualmente, a atualização da 

REMUME – Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais 

REMUME - Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais atualizada 0 2021 Número 01 

 
301 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Revisar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUNE  

Manter e ampliar as aquisições das compras do Consorcio Paraná Saúde  

Adquirir medicamentos para complementação da farmácia básica, através de licitação dos itens da REMUME em distribuidoras  

Manter convênio com o Paraná Medicamentos  

Contratar farmacêutico para o período das 08:00 ao 12:00, através de concurso público  

Garantir o Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica - IOAF  

Garantir  aquisições de equipamentos para farmácia conforme necessidade de trocas ou novas aquisições, como, Instalar 

câmeras de segurança no interior da farmácia, Reestruturar o espaço físico, Renovar o mobiliário, e outros 
 

Garantir capacitação para os profissionais que atuam na farmácia básica municipal   

Inserir ou retirar os medicamentos necessários na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais  

 



 

 

DIRETRIZ 10 – FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

OBJETIVO - Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos à prevenção e promoção da saúde, por meio de 

ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Manter vigilância permanente buscando 

aumentar a proporção de cura dos casos 

confirmados de tuberculose pulmonar, 

bem como buscar diagnóstico precoce de 

casos novos 

Número de casos novos de 

tuberculose pulmonar bacilífera 

diagnosticados 0 2021 Número  0 

 
 

304 

Manter em 0 (zero) o número de casos 

novos de sífilis congênita em menores de 1 

ano de idade. 

Número de casos novos de sífilis 

congênita em menores de 1 ano de 

idade. 

0 2021 número  0 

 
304 

Manter em 100% a cobertura vacinal das 

campanhas de vacinação selecionadas do 

calendário nacional de vacinação para 

crianças menores de 2 anos  de idade: 

Pentavalente,  Pneumococica 10 – valente, 

Poliomielite e Triplice viral com cobertura 

vacinal preconizada 

Proporção de vacinas selecionadas do 

calendário nacional de vacinação 

para crianças menores de 2 anos  de 

idade: Pentavalente,  Pneumococica 

10 – valente, Poliomielite e Triplice 

viral com cobertura vacinal 

preconizada 

100% 2021 Percentual  100% 

 
 
 
 

304 



 

 

Manter as ações para detecção dos casos 

de Hanseníase nas UBSs 

Proporção de cura dos casos novos 

de hanseníase diagnosticados nos 

anos de corte 

100% 2021 Percentual  100% 

 
304 

Manter investigação de 100% dos óbitos 

maternos nas Unidades de Atenção 

Primária em Saúde 

Número de óbitos maternos 

notificados 0 2021 Número 0 

 
304 

Manter as ações de investigação para 

controle do óbito infantil e fetal. 

Número de óbitos infantis e fetais 

notificados 
0 2021 Número 0 

 
304 

Manter a investigação de pelo menos 80% 

dos casos de doenças de notificação 

compulsória imediata (DNCI), registrados 

no SINAN, em até 60 dias a partir da 

notificação 

Proporção de casos de doenças de 

notificação compulsória imediata 

(DNCI) encerradas em até 60 dias 

após notificação  

100% 2021 Percentual  100% 

 
 

304 

Manter atualizado, anualmente, o plano 

municipal de contingencia de controle de 

dengue, Zika e Chickungunha 

Atualização do Plano de contingência 

de controle de dengue, Zika e 

Chickungunha 

01 2021 Número 01 

 
304 

Manter no mínimo 4 ciclos de visita nos 

imóveis para controle vetorial da dengue 

Número de ciclos que atingiram 

mínimo de 80% de cobertura de 

imóveis visitados para controle 

vetorial da dengue 

06 2021 Número 04 

 
 

304 

Manter ou ampliar as ações estratégicas na 

redução de infestação de mosquitos 

Número de as ações estratégicas 

desenvolvidas na redução de 
31 2021 Número 31 

 
304 



 

 

transmissores da dengue, Zica e 

Chikungunya, Contribuindo para a redução 

da taxa de prevalência dos casos de 

dengue, Zica e Chikungunya. 

infestação de mosquitos 

transmissores da dengue, Zica e 

Chikungunya, Contribuindo para a 

redução da taxa de prevalência dos 

casos de dengue, Zica e Chikungunya. 

Manter em, no mínimo, 2 (duas) ao ano, 

ações coletivas e educativas dos agentes de 

endemias 

Número de ações coletivas e 

educativas dos agentes de endemias 24 2021 Número 24 

 
304 

Manter 100% de monitoramento e 

observação de cães para o controle da 

circulação do vírus da raiva. 

Percentual de monitoramento e 

observação de cães para o controle 

da circulação do vírus da raiva. 

100% 2021 Percentual 100% 

 
304 

Manter no mínimo 90% das ações 

pactuadas no programa VIGIASUS 

Percentual de ações pactuadas no 

programa VIGIASUS realizadas no ano 
90% 2021 Percentual 90% 

 
304 

Manter as ações do Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais, PPRA 

Ações do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais , PPRA 
0 2021 Número 01 

 
304 

Manter em 100% as ações de intervenção 

de vigilância ambiental nas análises com 

resultados insatisfatórios realizados em 

amostras de água para consumo humano 

quanto aos parâmetros: coliformes totais, 

cloro residual e livre, e turbidez  

Proporção de análises realizadas em 

amostras de água para consumo 

humano quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro residual livre 

e turbidez 

100% 2020 Percentual 100% 

 
 

304 

Manter atualizado anualmente e Plano de Contingência para 1 2021 Número 01 304 



 

 

funcionalmente, o Plano de Contingência 

para enfrentamento da pandemia 

provocada pelo novo Coronavírus – Covid-

19, contendo as ações para essa demanda. 

enfrentamento da pandemia Covid-

19 atualizado e funcional de acordo 

com a realidade local. 

Manter em 0 (zero) o número de casos 

novos de AIDS em menores de 05 anos de 

idade 

Número de casos novos de AIDS em 

menores de 05 anos de idade 0 2021 Número 0 

 
304 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Realizar capacitação dos profissionais da Atenção Básica, para diagnóstico, manejo clinico, cura e tratamento, da tuberculose, 

bem como, a buscativa dos sintomáticos respiratórios, em parceria com a 16ª Regional 
 

Garantir encaminhamento adequado em casos suspeitos que apresentam exames negativos, porém com clinica suspeita, 

conforme fluxograma da 16ª Regional de saúde 
 

Manter a testagem para HIV nos casos novos de Tuberculose  

Realizar o rastreamento de contatos e encaminhá-los para investigação  

Garantir o tratamento completo para os usuários diagnosticados  

Realizar orientações aos familiares e comunicantes  

Promover palestras educativas sobre as DSTs nas escolas e na comunidade  

Encaminhar para tratamento os casos diagnosticados  

Viabilizar os estoques de insumos para realização dos testes  

Manter a oferta de teste rápido de HIV, sífilis e Hepatites nas UBS   

Manter o acompanhamento dos casos de Sífilis Congênita em menores de 1 ano em 100% dos casos;  

Programar ações referentes ao período da campanha levando em consideração as necessidades do território, através de 

reuniões com a equipe 
 

Estabelecer vínculo com as escolas e empresas referente ao período de imunização e importância da vacina  

Realizar dia D da campanha de vacinação com ampla divulgação para a população alvo  



 

 

Realizar busca ativa dos faltosos  

Reestruturar o espaço físico e rede de frio  

Reforçar a importância acompanhamento dos casos confirmados de Hanseníase e seus comunicantes pela equipe PSF  

Monitorar todos os casos através do SINAN até o encerramento  

Manter a investigação e discussão dos óbitos maternos nas Unidades de Atenção Primária em Saúde  

Investigar 100% os óbitos de mulheres em idade fértil  

Fortalecer o comitê de discussões de óbitos maternos  

Manter e investigar 100% dos óbitos infantis nas Unidades de Atenção Primária em Saúde, junto com a equipe APS  

Manter a investigação de 100% dos óbitos infantis e fetais  

Educação permanente para os profissionais da vigilância e assistência sobre as DNCI  

Encerrar investigação DNC até 60 dias após a investigação  

Manter em 0% casos de HIV em menores de 5 anos  

Implementar as notificações de violências  

Notificar doenças relacionadas ao trabalho  

Aumentar notificação da saúde do trabalhador  

Atualizar o plano de contingência de enfrentamento da dengue, Zika e Chickungunha  

Capacitação dos profissionais para enfrentamento dos agravos da  dengue, Zika e Chickungunha  

Executar o plano contingencia  

Capacitar ACSs e ACE para o enfrentamento do Aedes Aegypti  

Promover a integração dos Agentes de Combate de Endemias/ACE com os Agentes Comunitários de Saúde/ACS  

Capacitação permanente das equipes de controle vetorial  

Monitorar as ações através de levantamento de índice de infestação por Aedes aegypti  

Buscar e/ou intensificar as parcerias intersetoriais  

Promover discussão mensal do comitê intersetorial da dengue  

Realizar notificação dos casos suspeitos  

Realizar ações de bloqueio na ocasião dos casos suspeitos  

Viabilizar o uso de larvicida e inseticida quando houver necessidade  

Realizar ações educativas continua, em parcerias com as escolas  

Identificar e eliminar os focos da dengue;  



 

 

Investigar 100% os casos suspeitos através da equipe de vigilância epidemiológica, buscando descarte ou confirmação dos 

casos 
 

Investigar focos de barbeiros e coletar para análise  

Localizar foco escorpiões  

Localizar foco de caramujos  

Realizar a coleta do encéfalo de animais suspeitos de doença neurológica e enviar a 16ª RS conforme demanda  

Viabilizar o atendimento para os usuários que necessitam de atendimento antirábico  

Realizar notificação e investigação dos casos  

Realizar acompanhamento do animal agressor  

Realizar imunização de acordo com a gravidade do caso  

Monitorar periodicamente as ações pactuadas no Programa  

Promover capacitação das equipes de trabalho em parceria com a Regional de Saúde  

Promover a intersetorialidade com  secretaria da agricultura, para as ações que se fizerem necessárias  

Adquirir equipamentos com recursos do VIGIASUS  

Verificar e monitorar a coleta seletiva de lixo, bem como armazenamento correto do lixo  

Monitorar ambientes com materiais recicláveis que geram acúmulo  

Manter equipe mínima vigilância sanitária  

Elaborar lei municipal através do departamento jurídico, que preveja multas para estabelecimentos que não seguirem as 

orientações da Vigilância de acordo com as resoluções vigentes 
 

Estabelecer critérios para aplicabilidade da lei  

Manter as ações de inspeção regularmente  

Manter atendimento ao usuário que necessite da Vigilância Sanitária, para liberação de alvarás etc  

Manter alimentado em 100% os sistemas de informações  

Desenvolver capacitação junto aos funcionários buscando a colaboração nas ações de prevenção do próprio funcionário  

Reativar a CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  

Propor ações de intervenção nos locais com resultados insatisfatório com apoio da Regional de Saúde  

Implantar rotina de ação intersetorial, com Sec. de Educação Municipal em relação à qualidade da água para consumo (Ex. 

esclarecimento sobre limpeza das caixas d’água) 
 

Monitorar e avaliar continuamente as ações relacionadas às analises de água  



 

 

Realizar coleta de água para o consumo humano em pontos estratégicos mensalmente  

Realizar a disseminação dos resultados para a população  

Disponibilizar os resultados a população quando do interesse do proprietário  

Realizar alimentação do sistema de informação (SISAGUA) em 100%;  

Realizar ações de educação em saúde.  

Atualizar o Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia Covid-19 de acordo com a realidade local.  

Realizar ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA  

 

DIRETRIZ 11 – OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO E CIDADANIA 

OBJETIVO - Intensificar ações junto aos usuários e servidores, visando ampliar a utilização do serviço para que a ouvidoria se efetive como um instrumento de 

gestão e cidadania 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Aumentar para 100% a resolução dos 

atendimentos recebidos pelos ouvidores 

municipais, para que se efetive como um 

instrumento de gestão e cidadania.  

Percentual de resolução dos 

atendimentos de ouvidoria 
0 2021 Percentual 25% 

 
122 
301 

Aumentar melhorias no serviço de 

ouvidoria para que os usuários tenham 

melhor e maior conhecimento, acesso e 

procura pelo serviço de ouvidoria, 

possibilitando, no mínimo 4 atendimentos 

Número de atendimentos realizados 

no serviço de ouvidoria 

0 2021 Número  48 

 
 

122 
301 



 

 

ao mês, e 48 atendimentos ao ano, para 

que se efetive como um instrumento de 

gestão e cidadania. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Capacitar e instrumentalizar os ouvidores municipais, para manter as ouvidorias em funcionamento  

Ampliar a divulgação da ouvidoria do SUS através da distribuição de panfletos, fala nas diversas ações coletivas em saúde, e na 

sala de espera 
 

Criar caixa de sugestões, reclamações e elogios do SUS  

Colocar um ramal ou telefone exclusivo para ouvidoria  

Disponibilizar permanentemente materiais de divulgação da Ouvidoria, em pontos  

Apresentar quadrimestral, à instituição o relatório da Ouvidoria, apontando questões relevantes e necessitem 

operacionalização 
 

Realizar uma vez ao ano a ouvidoria itinerante, através de reuniões de bairros.  

 

 

DIRETRIZ 12 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS 

OBJETIVO - Fortalecer as ações do Conselho de Saúde 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Manter, no mínimo 06, o número de 

reuniões ordinárias do Conselho de Saúde 

Número de reuniões ordinárias do 

Conselho de Saúde realizadas ao ano 
06 2021 Número  06 

 
301 



 

 

realizadas por ano 

Realizar em parceira com a 16ª Regional de 

Saúde, no mínimo uma capacitação ao ano 

para os conselheiros municipais de saúde, 

para aprenderam a utilizar o sistema 

DIGISUS 

Número de capacitações realizadas 

ao ano para os conselheiros 

municipais de saúde 0 2021 Número 01 

 
 

301 

Realizar uma conferência Municipal de 

Saúde 

Conferência Municipal de Saúde 

realizada 
0 2021 Número  0 

 
301 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Realizar reuniões com os conselheiros de saúde à cada 2 meses  

Realizar capacitação e ações para formação dos conselheiros do Conselho de saúde, viabilizando custeios para despesas de 

transporte, alimentação e hospedagem 
 

Fortalecer a participação do controle social, de modo a aperfeiçoar e melhorar a capacidade resolutiva do Conselho Municipal 

de Saúde 
 

Garantir local próprio para Conselho municipal de saúde  

Viabilizar a manutenção de equipamentos do Conselho Municipal  

Capacitar os conselheiros de saúde para aprenderem a utilizar o sistema DIGISUS   

Realizar por bairros as conferências municipais em saúde  

 

 

DIRETRIZ 13 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO FINANCIAMENTO EM SAÚDE 

OBJETIVO - Modernizar os processos de gestão do financiamento em saúde 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 
INDICADOR  

(LINHA BASE)  
UNIDADE DE MEDIDA META 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 



 

 

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 

ANUAL 
(2022) 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Manter o mínimo aplicado de 17% por 

exercício da receita líquida em gastos em 

ações de saúde pública 

Percentual de gastos aplicados por 

exercício da receita líquida, em ações 

e serviço de saúde 

18,46% 2021 Percentual  17% 

 
122 
301 

Aumentar para 100% o monitoramento dos 

indicadores do Programa Previne Brasil 

para que o município consiga o Incentivo 

financeiro integral. 

Monitoramento dos indicadores do 

Programa Previne Brasil 
84,52% 2021 Percentual  88% 

 
122 
301 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Executar o orçamento total previsto na LOA  

Prestar contas, de forma transparente, da aplicação de recursos orçamentários e financeiros das ações e serviços públicos de 

saúde, monitorando, controlando, e avaliando os recursos recebidos 
 

Alimentar e manter atualizado o SIOPS, dentro dos prazos  

Realizar pagamentos mensais dos subsídios básicos (água, energia, internet e telefone)  

Manutenção constantes rede elétrica, de água, de internet, telefone e outros  

Realizar reposição dos materiais com defeitos e que necessitarem de troca  

Definir e listar as prioridades, planejando estrategicamente os gastos de saúde, visando otimizar os recursos de fonte estadual 

e federal 
 

Fazer solicitação de reparos e manutenções aos órgãos/técnicos competentes, afim de manter o funcionamento correto de 

tudo 
 

Viabilizar a implantação de programa específico para compra de insumos  

Viabilizar os recursos provenientes de emendas; nas reformas das unidades de Saúde e na manutenção da frota  



 

 

Manter atualizados os dados do patrimônio para melhor conservação e reposição dos bens duráveis.  

Ensinar os profissionais sobre a maneira correta de realizar os registros, nos sistemas de informações, dos indicadores que 

fazem parte do Programa Previne Brasil 
 

Orientar e fiscalizar os profissionais da importância do registro correto de todos os cadastros e procedimentos realizados, para 

que o município consiga o Incentivo financeiro integral do Programa Previne Brasil, e para que não perca pela falta de registros 
 

Acompanhar diariamente, ou sempre que possível, os registros e lançamentos da produção dos indicadores do Programa 

Previne Brasil 
 

 
 

DIRETRIZ 14 – PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO ADOLESCENTE 

OBJETIVO - Reduzir o número de gravidez na adolescência, garantindo o atendimento multiprofissional dos adolescentes 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Reduzir para 11% o número de gravidez na 

adolescência entre a faixa etária de 10 à 19 

anos 

Proporção de gravidez na 

adolescência entre a faixa etária de 

10 à 19 anos 

15,24% 2021 Percentual  13,50% 

 
301 

Garantir, no mínimo um atendimento ao 

ano, com a equipe multiprofissional, para 

adolescentes entre a faixa etária de 10 à 19 

anos. 

Número de atendimentos anuais, por 

adolescentes entre a faixa etária de 

10 à 19 anos, com a equipe 

multiprofissional. 

0 2021 Número 01 

 
301 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 



 

 

Realizar grupos com equipe multiprofissional  de médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, e outros necessários;  

Garantir consulta com especialista (ginecologista) as adolescentes, pelo menos 1 vez ao ano;  

Fazer aquisição de contraceptivos orais específicos para adolescentes;  

Disponibilizar na farmácia básica do município preservativo teens;  

Trabalhar com palestras e distribuição de materiais orientativos nas escolas por meio do PSE;  

Garantir e realizar a busca ativa dos adolescentes contemplados pela vacina de HPV e ACNY;  

Fazer aquisição de teste rápido para gravidez   

Manter disponibilidade na agenda de horário com profissionais da equipe multiprofissional, como, médico, enfermeiro, 

psicólogo, assistente social, e, médicos ginecologistas, para que seja possível realizar o agendamento imediato para os 

adolescentes entre a faixa etária de 10 a 19 anos, que procurarem pelo serviço 

 

Realizar a divulgação e orientações em escolas do município para atingir os adolescentes entre a faixa etária de 10 à 19 anos 

sobre a importância do atendimento com profissionais da equipe multiprofissional, como, médico, enfermeiro, psicólogo, 

assistente social, e, médicos ginecologistas. 

 

 

 

DIRETRIZ 15 – QUALIFICAR O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 

OBJETIVO - Aumentar a capacidade de resposta no enfrentamento de cenários epidêmicos/pandemia da COVID-19 visando a redução ou interrupção da 

transmissão local, assim como a gravidade dos casos e mortalidade 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 

Reduzir para 0 (zero) a taxa de letalidade da 

COVID-19. 

Taxa de letalidade da COVID-19 
0,6% 2021 Percentual  0,4% 

 
301 

Manter em 100% a notificação, 

monitoramento, e encerramento das 

Percentual de casos notificados, 

monitorados, e encerrados dos casos 
100% 2021 Percentual  100% 

 
301 



 

 

notificações de casos confirmados, nos 

sistemas vigentes. 

confirmados, nos sistemas vigentes. 

Manter em 100% o registro das coletas dos 

exames de notificação dos casos suspeitos 

e confirmados lançados e encerrados no 

gerenciador de ambiente de laboratórios 

(GAL) 

Percentual de registro das coletas dos 

exames de notificação dos casos 

suspeitos e confirmados lançados e 

encerrados no gerenciador de 

ambiente de laboratórios (GAL) 

100% 2021 Percentual  100% 

 
 

301 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Realizar o rastreamento dos contatos dos casos positivos  

Atualizar o Plano de contingência, o ajustando de acordo com as necessidades e orientações da SESA  

Monitorar em domicilio a oxímetria dos pacientes  confirmados com infecção por COVID-19  

Garantir o fornecimento de EPIS para os trabalhadores dos serviços de saúde municipais, bem como de equipamentos, 

insumos, exames e medicamentos específicos para atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados com infecção por 

COVID-19; 

 

Manutenção do centro de COVID-19, e dos serviços das 03 UBSs (Centro de Saúde Anésio Miliati, UAPSF Zilda Arns, e Posto de 

Saúde 7 de maio – Elaine Montanari); 
 

Realizar ações de promoção da saúde e prevenção da COVID-19 em parceria com as escolas do município, e pelos canais de 

comunicação disponíveis. 
 

Manter permanente articulação com a 16ª Regional de Saúde para apoio mútuo quanto ao fluxo dos pacientes, bem como 

para a execução do plano de contingência municipal 
 

Manter o estoque estratégico de insumos e recursos materiais, como álcool Gel a 70%, álcool líquido 70%, máscaras cirúrgicas, 

máscaras PFF2, máscaras N-95, luvas de procedimentos, avental descartável, avental impermeável, propé descartável, touca 

descartável, protetor facial, oxímetro, e medicamentos ambulatoriais 

 

Aquisição de testes rápido IGG e IGM para detecção da COVID-19  

Manter a utilização estratégica dos recursos financeiros disponíveis, principalmente a nível municipal, priorizando os gastos  



 

 

nas ações de combate ao COVID-19 

Realizar educação em saúde com capacitação da equipe sobre os fluxos de atendimento, de acordo com as alterações do 

plano de contingência Municipal para infecção humana pelo novo coronavirus – COVID-19, bem como notas técnicas da SESA 

e da 16ª Regional de Saúde 

 

Manter os atendimentos pediátricos e gestantes na UAPSF Zilda Arns (Clínica da Mulher), pois é a unidade que concentra 

menor fluxo de pacientes 
 

Realizar orientações de medidas preventivas nas empresas públicas e privadas do município, como prefeitura, laboratórios, 

academias, bares, restaurantes, mercados, etc 
 

Ampliar e fortalecer as ações de vigilância sanitária para as ações de fiscalização das medidas de prevenção e controle 

estabelecidas nos decretos relacionados à saúde pública. 
 

Manter as orientações para população sobre medidas de prevenção e controle, em parceria com a Vigilância Epidemiológica e 

setor de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal através da mídia local, redes sociais e orientações individuais 
 

Divulgar informações e orientações sobre medidas individuais e coletivas de prevenção e controle do coronavírus, através de 

mídias locais, como carro de som, jornais, sites, redes sociais, TV indoor 
 

Atualizar diariamente, ou conforme fluxo de casos, ou ainda, conforme a necessidade, o boletim Covid-19  

Atualizar constantemente, ou conforme a necessidade, o vacinômetro.  

Notificar, monitorar, e encerrar, nos sistemas vigentes, as notificações de casos confirmados  

Realizar diariamente o registro das coletas dos exames de notificação dos casos suspeitos e confirmados lançados e 

encerrados no gerenciador de ambiente de laboratórios (GAL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETRIZ 16 – IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DA ESTRATÉGIA PROTEJA PARA PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL DE 0 À 10 ANOS 

OBJETIVO - Deter o avanço da obesidade infantil e contribuir para que ocorra melhora da saúde e nutrição das crianças do município de 0 à 10 anos 

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

INDICADOR  
(LINHA BASE)  

ÚLTIMO 
RESULTADO DO 

INDICADOR 
UNIDADE DE MEDIDA 

META 
ANUAL 
(2022) 

VINCULAÇÃO DA 
META A UMA OU 

MAIS 
SUBFUNÇÕES 

ORÇAMENTARIAS  

VALOR 
(resultado)  

ANO 



 

 

Manter, em no máximo 10% ao ano, a 

prevalência de obesidade nas crianças do 

município de 0 à 10 anos acompanhadas 

através do SISVAN 

Percentual de crianças de 0 à 10 anos 

com obesidade acompanhadas 

através do SISVAN  0 2021 

 

Percentual 
10% 

 
301 

Manter o número mínimo de 07 

equipamentos para realização da avaliação 

antropométrica das crianças do município 

de 0 à 10 anos 

Número de equipamentos para 

realização da avaliação 

antropométrica das crianças do 

município de 0 à 10 anos 

07 2021 

 

Número 

 

07 

 
301 

Manter em 100% o monitoramento anual 

dos marcadores do consumo alimentar das 

crianças e, e também das gestantes, pelo 

menos uma vez, durante o período do pré-

natal. 

Percentual de registros dos 

marcadores do consumo alimentar 

das crianças e gestantes no SISVAN 0 2021 

Percentual 100  
301 

Implantar o posto de coleta de Leite 

Humano 

Posto de coleta de Leite Humano 

pronto para utilização. 0 2021 

 

Número 

 

0 
 

301 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2022 
ÁREA TÉCNICA 

RESPONSÁVEL 

Disponibilizar o atendimento multiprofissional para crianças, adolescentes e gestantes que possuem sobrepeso e obesidade;  

Realizar a avaliação antropométrica nas crianças, adolescentes e gestantes, a fim de verificação do estado nutricional;  

Implementar a Estratégia EAAB no município;  

Possibilitar carga horária aos funcionários que atuam na prevenção da obesidade infantil, para que possam participar de pelo 

menos uma capacitação ofertada pelo Ministério da Saúde sobre o tema; 
 

Disponibilizar materiais impressos e digitais do Proteja, da promoção da alimentação adequada e saudável e atividade física 

nas UBS, CRAS, CAPS e escolas; 
 

Apoiar a agricultura urbana, através da realização de hortas comunitárias em escolas e UBS;  

Incentivar através de ações, o apoio à amamentação em creches e escolas, com o intuito de prolongar o aleitamento materno;  



 

 

Manter a licença maternidade por no mínimo 6 meses e estender a licença paternidade para, pelo menos 20 dias, para os 

servidores municipais; 
 

Promover ações de lazer para incluir a atividade física de forma lúdica, em locais públicos nas cidades;  

Manejar o ganho de peso excessivo, diabetes gestacional e a hipertensão arterial induzida pela gravidez;  

Realizar parcerias para projetos de extensão sobre obesidade infantil, com universidades e faculdades que possuam cursos na 

área da saúde. 
 

Viabilizar e organizar o que for necessário para a implantação do posto de coleta de Leite Humano e deixa-lo pronto para 

utilização 
 

Manter atualizado no sistema SISVAN o registros dos marcadores do consumo alimentar das crianças e gestantes  

Manter o mínimo de 07 equipamentos para realização da avaliação antropométrica das crianças do município de 0 à 10 anos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


