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APRESENTAÇÃO 

 
    Programação Anual de Saúde (PAS) é um dos instrumentos do processo de 

planejamento da Saúde, construída pela equipe, a partir das intencionalidades 

expressas em Diretrizes, objetivos e Ações no Plano Municipal de Saúde 

(PMS). 

      “O propósito da Programação Anual é determinar o conjunto de ações que 

permitam concretizar os objetivos definidos no Plano de Saúde”. (Ministério da 

Saúde – 2009). 

      Esta PAS 2017 foi elaborada conforme as pactuações realizadas seguem 

em conformidade com o Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) de 

vigência 2012 – 2015 com o termo aditivo para 2016 bem como naquelas que 

regulamentam o Sistema Único de Saúde – SUS. 
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 Diretriz 1 – Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento 

das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção especializada. 

      Objetivo 1.1 – Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à Atenção Básica. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implantar 1 NASF Tipo1 e 
reestruturar as ações 

Contratar recursos humanos  

Atenção Básica 

Cobertura 
Populacional 

estimada pelas 
equipes de 

atenção básica 

Adquirir equipamentos 
permanentes 

 

Adequar estrutura física  

Programar as ações em conjunto 
com a coordenação da atenção 
básica e com as ESFs 

 

Reestruturar as ESFs Rurais  

Reorganizar o serviço de 
atendimento em saúde nas ESFs  
rurais 

 

Atenção Básica 

Cobertura 
Populacional 

estimada pelas 
equipes de 

atenção básica 

Adequar estrutura física   

Comprar equipamentos e 
mobiliário 

 

Contratar equipe multiprofissional 
básica: enfermeira, médico, 
odontólogo, técnico em 
enfermagem, técnico em saúde 
bucal e agentes comunitários de 
saúde. 

 

Cadastrar a população 
ribeirinha 

Realizar levantamento 
populacional da área utilizando 

 Atenção Básica 
Cobertura 

Populacional 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

as ESF de abrangência. ribeirinha estimada 
pelas equipes de 
atenção básica 

Garantir a melhoria do acesso 
e da qualidade dos 
atendimentos na atenção 
básica 

Estruturar as ações de saúde nas 
ESFs. 

 

Atenção Básica 

 

Garantir um veículo de apoio aos 
ESFs para realizar as visitas 
domiciliares. 

 

Aumentar o número de 
procedimentos ambulatoriais da 
atenção básica, reestruturando 
as ESFs. 

 

Reativar o programa de 
Planejamento familiar 

Contratar profissionais 
capacitados 

 

Atenção Básica 

Número de ESFs 
com grupos de 
Planejamento 

familiar 
Capacitar os profissionais das 
ESF 

 

Fortalecer a rede de atenção à 
saúde da pessoa acamada no 
município 

Garantir o fluxo de atendimento a 
pessoa acamada e o protocolo 
em cumprimento as portarias 
vigentes 

 
Atenção Básica 

Proporção de 
casos de usuários 

acamados 

Contratar profissionais 
qualificados 

 

Aumentar o número de 
grupos de saúde mental das 
ESFs com apoio do NASF 

Realizar busca ativa dos 
pacientes através dos ACS e 
pela Equipe de saúde da família 

 
Atenção Básica 

Número de ESFs 
com grupos 

terapêuticos de 
saúde mental Elaborar materiais de educação  
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

permanente 

Confeccionar os materiais 
específicos 

 

Organizar grupos/ESF para 
reuniões mensais 

 

Implementar as campanhas 
de escovação supervisionada 
em cada ESF e em ações 
isoladas (de intensificação)  
 

Adquirir 40.000 escovas de 
dente/ano 

 

Atenção Básica 

Média de ação 
coletiva de 

escovação dental 
supervisionada 

Adquirir 40.000 cremes 
dental/ano 

 

Adquirir 40.000 fios dental/ano  

Adquirir 02 kits de fantoches 
próprios 

 

Adquirir 6.000 unidades de 
pastilhas evidenciadoras de placa 
bacteriana/ano 

 

Confeccionar materiais didáticos 
e informativos para todos as 
ESFs 

 

Realizar programação de 
mobilização da população em 
conjunto com as ESFs sobre os 
riscos de Câncer de Boca 

 

 

Desenvolver ações de saúde 
bucal com a população com 
apoio do NASF 

 

Reestruturar o almoxarifado Adequar espaço físico para  Atenção Básica  
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

para materiais odontológicos armazenamento apropriado de 
materiais, equipamentos e 
insumos odontológicos 

Capacitação e educação 
continuada para profissionais 
do programa saúde bucal 

Contratar profissionais 
palestrantes 

 

Atenção Básica 

Número de 
capacitações de 

educação 
continuada para os 

profissionais de 
saúde bucal 

Adquirir material informativo e 
didático 

 

Implementar as visitas 
domiciliares 

Garantir que sejam cumpridas as 
metas estabelecidas no decreto 
nº 11.684 e 12.005 de 
22/12/2005 

 

Atenção Básica 
Proporção de 

visitas domiciliares 
realizadas 

Garantir que seja realizada 
visitas com equipe 
multidisciplinar com apoio do 
NASF 

 

Capacitar os profissionais das 
ESFs 

 

Garantir o serviço de 
dermatologia em hanseníase 

Acompanhar os pacientes 
cadastrados no SINAN 

 

Atenção Básica 

 

Garantir um dermatologista para 
o atendimento 

 

Realizar palestras e grupos 
terapêuticos para o público alvo 

 

Manter o serviço de Acompanhar os pacientes  Atenção Básica  
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

pneumologia especializada 
em tuberculose 

cadastrados no SINAN 

Garantir o atendimento por 
médico pneumologista 

 
 

Realizar palestras e grupos 
terapêuticos com os pacientes e 
familiares 

 

Adequar o número de 
profissionais na atenção 
básica 

Contratar profissionais para as 
ESFs de acordo com a demanda 

 
Atenção Básica 

Proporção de 
profissionais 
atuando na 

atenção básica 
Adequar o número de 
profissionais no NASF 

 

Capacitar profissionais da 
atenção básica 

Realizar educação permanente 
 Atenção Básica 

 

Aprimorar os programas da 
atenção básica 

Implementar os programas 
prioritários de saúde da atenção 
básica 

 

Atenção Básica 

 

Contratar profissionais 
especializados 

 

Garantir o funcionamento dos 
programas 

 

Garantir a continuidade do 
Programa Saúde na Escola 

Incentivar a participação dos 
alunos  

 

Atenção Básica 
Proporção de 

ações realizadas 
nas escolas 

Melhorar a intersetorialidade 
entre a saúde e a educação 

 

Garantir a adesão anual do 
programa cumprindo metas para 
que ocorra o repasse do recurso 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Adquirir material de consumo 
para confecção das palestras 

 

Adquirir uma pirâmide dos 
alimentos com as réplicas dos 
alimentos para ser usadas nas 
palestras 

 

Implementar a Puericultura 
nos ESFs 

Desenvolver ações priorizando 
os temas relacionados á criança  Atenção Básica 

Número de ESF 
com o programa 
de puericultura 

Melhorar a estrutura física 
das unidades de saúde 

  

Atenção Básica 

 

Reforma das estratégias de 
saúde da família de Morrinhos, 
Piraputanga, Indaiá, Bairro Alto e 
Cidade Nova 

 

Melhorar a estrutura física do 
Laboratório 

Ampliação da estrutura física 
com espaço externo para abrigo. 

 
Investimento 

 

 

Reorganização das salas de 
atendimento 

 

Montagem do serviço de 
cultura do Laboratório 

Adequar o espaço  

Investimento 
 

 

Aquisição de 1 autoclave  

Aquisição de material de 
consumo 

 

Aumentar o número de 
usuários com acesso aos 
exames. 

Adquirir 1 aparelho de bioquímica 
Bio Plus 2000 

 

MAC 
Proporção de 

exames realizados 
no laboratório 

Reorganizar o serviço  

Adquirir 1 aparelho para o exame  
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

de análises de eletrólitos sódio e 
potássio 

Adquirir material de consumo  

Garantir o número de exames 
de eletroencefalograma 

Adquirir 1 aparelho de 
eletroencefalograma 

 

MAC 

Proporção de 
exames de 

eletroencefalogra
ma realizado 

Capacitar profissional técnico 
para realizar o exame 

 

Contratar profissional médico 
psiquiatra 

 

Garantir material de consumo  

Aumentar o número de ações 
de prevenção e promoção de 
saúde 

Buscar parceria para realização 
de ações de prevenção 

 

Atenção Básica 

Proporções de 
ações de 

prevenção e 
promoção de 

saúde realizadas 

Realizar palestras e rodas de 
conversa nas salas de espera  

Garantir o número de 
profissionais especializados 
no CEM 

Manter o credenciamento dos 
médicos especialistas no CEM  

 

MAC 

Proporção de 
números de 
profissionais 

especializados 
credenciados 

Contratar um médico 
neurologista 

 

Subsidiar o serviço médico 
prestado 

 

Aumentar o número de ações 
preventivas e educativas do 
SAE 

Realizar medidas educativas e 
preservativas nos eventos e em 
instituições civil, militar e de 
ensino. 

 
MAC 

Proporção de 
número de ações 

preventivas e 
educativas 

realizadas no SAE Contratar profissionais  
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

especializados 

Adquirir material informativo  

Confeccionar Cartilha de 
Prevenção e Tratamento das 
Doenças DST/AIDS e Hepatites 
Virais 

 

Capacitar os profissionais da 
rede de atenção à saúde 

 

Garantir o processo de 
trabalho do SAE 

  

MAC 

 

Aquisição de material 
permanente   

 

Aquisição de material de 
consumo 

 

Aumentar o número de 
atendimentos no SAE 

Garantir profissional médico 
especializado 

 
MAC 

Proporção de 
números de 

atendimentos no 
SAE 

Garantir profissionais 
administrativos 

 

Aprimorar o núcleo de 
transporte 

  

Investimento 

 

Adquirir um carro para a 
Vigilância em Saúde 

 

Reestruturar o serviço e o espaço 
físico 

 

Aumentar o número de 
motoristas 

 

Garantir o funcionamento do 
serviço de prótese dentária 

Contratar 2 técnicos em prótese 
dentária 

 MAC 
Proporção de 

próteses dentarias 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Garantir material de consumo  realizadas 

Garantir a manutenção dos 
equipamentos 

 

Aumentar a quantidade de 
atendimento do Centro de 
Especialidade Odontológica 

  

MAC 
Proporção de 
atendimentos 

realizados no CEO 
Reorganizar o serviço dos 
profissionais de odontologia 

 

Implementar a política de 
saúde com a AGEPEN 

Garantir a realização das ações 
elencadas no plano de ação da 
saúde prisional 

 Atenção Básica 
 

Garantir o funcionamento da 
unidade de saúde do sistema 
prisional fechado 

Garantir material de consumo 
para o serviço do médico e 
odontólogo 

 

Atenção Básica 

 

Manter a manutenção do 
ambiente 

 

Manter a equipe de saúde do 
sistema prisional tipo ll  
(enfermeira, médico, odontólogo, 
auxiliar de enfermagem, auxiliar 
de dentista, assistente social  
psicóloga e nutricionista) 
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Diretriz 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências e Emergências e Alta Complexidade 

Objetivo 2.1 – Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implementar o serviço do 
SAMU ( Serviço  de 
Atendimento Móvel de 
Urgência) 

  

Investimento 

 

  

Aquisição de equipamentos 
hospitalares 

 

Aquisição de insumos e mobiliário  

Contratação de recursos humanos  

Pleitear uma viatura 4x4  

Implantar um Serviço de 
Atenção Domiciliar - SAD 

Buscar homologação do projeto para 
implantação da equipe EMAD e 
EMAP 

 

MAC 

 

Adequar o espaço, contratar recursos 
humanos e adquirir material 
necessário para o funcionamento do 
serviço de atendimento domiciliar 

 

Garantir o funcionamento das 
02 Unidades hospitalares 
filantrópicas 

Realizar auxílio financeiro às 
Unidades  MAC 

 

Ampliar o serviço de 
Hemodiálise 

Readequar o espaço físico Proporção de 
procedimentos 
realizados Investimento 

 

Adquirir máquinas para a realização 
de diálise 

Contratar recursos humanos 

Promover educação permanente 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Ampliar o setor da maternidade Adquirir material permanente Proporção de 
procedimentos 
realizados 

Investimento 
 

Adequar recursos humanos 

Fortalecer o atendimento com 
classificação de risco 

Garantir a capacitação de 100% dos 
profissionais responsáveis pela 
triagem na rede de atenção à saúde 

 MAC 
 

Fortalecer a Atenção Básica no 
atendimento de Urgência e 
Emergência 

Capacitar os profissionais de saúde 
conforme os fluxogramas de 
atendimento e protocolos de acesso 

 

Atenção Básica 

 

Conscientização da população sobre 
o serviço de urgência e emergência 

 

Promover trabalho articulado com os 
programas da Atenção Básica 
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Diretriz 3 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da Rede Cegonha, com ênfase nas 

áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

Objetivo 3.1 – Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de 
útero. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Aprimorar o trabalho de 
prevenção do câncer de mama 
e do colo do útero 

Intensificar e aprimorar os 
mecanismos de busca ativa ás 
mulheres na faixa etária preconizada 

 

Atenção Básica 

 

Realizar palestras e rodas de 
conversa com as adolescentes e 
mulheres sobre os riscos de câncer 
de mama e de colo de útero: nas 
comunidades, igrejas, lideranças 
comunitária, escolas e universidades 
nas respectivas áreas de 
abrangência das ESFs  
 

 

Garantir o número de exames 
de mamografia 

Adquirir um mamógrafo a ser 
instalado no CEM 

Razão de exames de 
mamografia 

realizados em 
mulheres na faixa 

etária 

Investimento 

 

Viabilizar agilidade no resultado de 
exames 

Aumentar o número de exame 
citopatológico de colo de útero 

Adquirir 3.000 unidades de lâminas 
para microscopia com borda fosca 

Razão de exames 
citopatológicos do 

colo de útero 
Atenção Básica 

 

Adquirir 2.000 unidades de espéculos 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

de cada tamanho P/M/G realizados em 
mulheres na faixa 

etária 
Adquirir 3.000 unidades de tubetes 

Adquirir 2.000 unidades de espátula 
de Ayre 

Adquirir 2.000 unidades de escova 
endo cervical 

Aumentar o acesso ao exame 
citopatológico 

Ofertar horários alternativos nas 
ESFs 

 
Atenção Básica 

 

Diminuir o tempo de espera do 
resultado dos exames 

 

Implantar classificação de 
risco para à saúde materna nas 
ESFs e maternidade 

Capacitar os profissionais   

Atenção Básica 

 

Executar o protocolo de atendimento  

Adquirir material educativo e 
informativo 

 

Fortalecer a rede cegonha 
 

Dar continuidade ao programa rede 
cegonha em todos as ESFs 

 

Atenção Básica 

 

Educação continuada nas ESFs           

Disponibilizar 657 testes rápido de 
gravidez nas ESFs 

 

Disponibilizar 657 testes rápido de 
sífilis nas ESFs 

 

Disponibilizar 657 testes rápido de 
HIV nas ESFs 

 

Contratar serviço de exame 
diagnóstico laboratorial no 
setor de microbiologia 

Disponibilizar 657 testes rápido de 
proteinuria 

 
MAC 

 

Disponibilizar 657 uroculturas  
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Disponibilizar 657 exames proteinuria 
de 24 horas 

 

Disponibilizar 657 exames de 
eletroforese 

  

Garantir os exames para as 
gestantes de alto risco 

Disponibilizar 30 eletrocardiografias Proporção de 
exames realizados 
em gestantes de alto 
risco 

MAC 

 

Disponibilizar 80 ultrassonografias 
com Doppler 

Aumentar o número de parto 
normal 

Sensibilizar as gestantes sobre os 
benefícios do parto normal através de 
palestras e rodas de conversa além 
de incentivar a participação nos 
grupos terapêuticos do Nasf 

Proporção de parto 
normal 

Atenção Básica  

Melhorar a qualidade do atendimento 
ao pré-natal, parto e nascimento. 

Intensificar as reuniões do 
Comitê de Mortalidade Materno 
Infantil 

Garantir que as reuniões aconteçam 
de 6 em 6 meses conforme 
preconizado 

Número de reuniões 
realizadas e número 
de participantes 

Atenção Básica 
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Diretriz 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 

Objetivo 4.1 – Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção 
em saúde e outros pontos intersetoriais. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Melhorar a estrutura física do 
CAPS 

Reformar o espaço físico  
Investimento 

 

Adequar o mobiliário  

Melhorar e reestruturar o 
serviço do CAPS 

Contratar profissionais 
especializados 

 

MAC 

 

Adequar o recurso humano  

Garantir o médico especialista em 
psiquiatria 

 

Adquirir equipamentos para o 
funcionamento administrativo e 
coletivo 

 

Garantir material de consumo para as 
atividades terapêuticas 

 

Buscar parceria com o NASF e SAE 
para o desenvolvimento de ações 

 

Organizar e manter apoio 
matricial aos pontos de 
atenção pelo CAPS 

Realizar busca ativa  

Atenção Básica 

 

Capacitar equipe das ESFs  

Informar e orientar a população do 
trabalho do NASF nos grupos 
terapêuticos nas ESFs 

 

Realizar apoio matricial na micro 
região 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Capacitar os profissionais da 
rede de atenção a saúde 
mental e da intersetorialidade 
para atendimento de crack, 
álcool e drogas. 

Capacitar os profissionais da rede de 
atenção a saúde mental para 
abordagem e a esculta qualificada 
destes usuários. 

 

Atenção Básica 

 

Realizar seminário de saúde mental 
com a atenção básica e a micro 
região. 

 

 
 
 
 

Diretriz 5 – Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao 

envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

Objetivo 5.1 – Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das 
redes de atenção. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Monitorar as unidades de 
saúde na prevenção das 
doenças crônicas não 
transmissíveis. 

Realizar visitas as ESFs e verificar as 
ações realizadas 

 Atenção Básica 

 

Orientar a população sobre a 
mudança de hábitos de vida 
e a prática de atividade 

Adquirir material educativo e 
informativo  Atenção Básica 

Número de ações 
de prevenção e 
promoção de Realizar palestras em parceria com o 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

física. NASF saúde realizadas 

Proporcionar a população 
mecanismo de promoção de saúde 
em parceria com a equipe de ESF 
abrangente 

Monitorar os insulinos 
dependentes 

Adquirir material educativo e 
informativo 

 Atenção Básica 
Proporção de 

insulinos 
dependentes 

Desenvolver ações de orientação 
voltadas aos cuidados das 
complicações crônicas aos 
cuidadores e pacientes 

Capacitar equipe ESFs sobre 
o programa tabagismo 

Adquirir material educativo e 
informativo 

 Atenção Básica 
Número de ESFs 
com o programa 

efetivo 

Contratar palestrante 

Adquirir banner do programa 

Realizar grupos terapêuticos em 
parceria com o NASF focando os 
objetivos do Programa Tabagismo 

Promover ação de 
mobilização do “Dia Mundial 
Sem Tabaco” 

Adquirir material educativo e 
informativo 

 

Atenção Básica 

 

Desenvolver ação em parceria com 
ESF e NASF 

 

Promover ação para 
diminuição da 
morbimortalidade por 
doenças cardiovasculares 

Adquirir material educativo e 
informativo 

 

Atenção Básica 

Proporção de 
óbitos nas 

internações por 
infarto agudo do 

Desenvolver ações com temas 
específicos 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Contratar palestrante  miocárdio 
 

Promover ação e 
mobilização do “Dia 
Nacional de Combate ao 
Câncer” 

Buscar material informativo  

Atenção Básica 
 
 

Realizar ações de prevenção com 
palestras educativas relacionadas ao 
tipo de câncer específico em parceria 
com o NASF 

 

Promover ação que 
previnem as doenças  
respiratórias 

Adquirir material informativo  

Atenção Básica 

Proporção de 
internações por 

problemas 
respiratório 

Buscar parceria com médicos das 
ESFs 

Desenvolver ações em parceria com 
o NASF 

Viabilizar o processo de 
trabalho nas  Academias da 
Saúde 

Estruturar a Academia da Saúde do 
Bairro São Pedro 

 

Atenção Básica 
Número absoluto 

de academias 
implantadas 

Desenvolver ações na Academia da 
Saúde do Bairro Nova Aquidauana e 
Vila Pinheiro 

Contratar profissionais capacitados 

Diversificar ações de acordo com 
perfil epidemiológico 

Viabilizar o serviço de 
Hidroginástica 

Adequar o espaço  

Atenção Básica 

 

Manter parceria com o educador 
físico do NASF 

 

Buscar parceria com locais não 
governamentais 
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Diretriz 6 – Implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, com 

observância às práticas de saúde e às medicinas tradicionais, com controle social, e garantia do respeito às especificidades 

culturais. 

Objetivo 6.1 – Articular o SUS com o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, com observância às práticas de saúde e às medicinas 
tradicionais, com controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Fortalecimento da saúde 
indígena 

Buscar parceria para atividades de 
educação em saúde com os 
programas da atenção básica. 

 

Atenção Básica 

 

Buscar parceria com os profissionais 
do NASF 

 

Incrementar o serviço de promoção 
de saúde com instalação de 
academias da saúde na área 
indígena 

 

Ampliar e garantir o número de 
atendimento nas especialidades 
contemplando a saúde indígena 

 

Ampliar e garantir o número de 
exames complementares 
contemplando a saúde indígena 
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Diretriz 7 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 

Objetivo 7.1 – Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Garantir e implementar o 
serviço do DANT`S 

Capacitar profissionais de saúde das 
ESFs e do núcleo da educação 

 

Vigilância em Saúde 

 

Realizar mapeamento das 4 
principais doenças crônicas não 
transmissíveis (Diabete Mellitus, 
Câncer, Doenças Cardíacas e 
Doenças Respiratórias) 

 

Realizar mapeamento das violências 
domésticas e sexuais 

 

Implementar o serviço do 
Núcleo de Vigilância em Saúde 

  

Vigilância em Saúde 

 

Garantir material gráfico  

Adquirir material permanente  

Adquirir materiais de consumo  

Garantir a continuidade do 
Programa Tracoma 

Realizar busca ativa de casos de 
Tracoma na população de escolares 
da rede pública de 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental 
 
 

 Atenção Básica 

 

Melhorar as coberturas 
vacinais do Calendário Básico 
de Vacinação da Criança 

Realizar busca ativa dos faltosos   Proporção de 
vacinas do 

calendário básico 
Capacitar as equipes das ESFs sobre 
o calendário de vacinação 

Vigilância em Saúde 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Emitir relatório mensal da cobertura 
vacinal 

de vacinação da 
criança com 
coberturas 

vacinais 
alcançadas 

Intensificar campanha de vacinação 
nas ESFs 

Garantir o funcionamento e 
alimentação continua do 
Sistema SIPNI 

Manter a alimentação do sistema 
pelos responsáveis 

 
Vigilância em Saúde  

Melhorar a proporção de 
registros de óbitos com causa 
definida 

Realizar as correções de óbitos mal 
definidas em tempo hábil 

 

Vigilância em Saúde 

Proporção de 
registro de óbitos 

com causa 
básica definida 

Melhorar a proporção de cura 
de casos novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera 

Realizar o Tratamento Diretamente 
Observado (TDO) em todos os 
pacientes 

 

Vigilância em Saúde 

 
Proporção de 
cura de casos 

novos de 
tuberculose 
pulmonar 
bacilífera 

 

Realizar busca ativa de casos novos  

Avaliar os familiares dos casos 
diagnosticados 

 

Realizar exames anti-HIV nos 
casos novos de tuberculose 

Orientar os pacientes sobre a 
importância de realizar a sorologia 

 

Vigilância em Saúde 

Proporção de 
exames anti-HIV 
realizados entre 
os casos novos 
de tuberculose 

Garantir exames anti HIV para todos 
os casos novos diagnosticados 

Implementar as ações de 
vigilância sanitária no 

Buscar parceria com outras 
gerências 

 Vigilância em Saúde 
Proporção de 

ações realizadas 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

município Cumprir o programa da vigilância 
sanitária estadual 

Adquirir um veículo para a VISA 

Contratar profissionais de acordo 
com a demanda 

Capacitar os profissionais do setor 
regulado e o público 

Informatizar o setor 
 

 

Intensificar ações de 
diagnóstico da Hanseníase 

Capacitar os profissionais das ESFs 

 Vigilância em Saúde 
Proporção de 

ações realizadas 
Realizar busca ativa na área 

Garantir os exames dos contatos 
intradomiciliares  

Melhorar a proporção de 
vacinação antirrábica 

Realizar vacinação nas aldeias, 
pantanal, zona rural e urbana 

 

Vigilância em Saúde 

Proporção de 
cães vacinados 

na campanha de 
vacinação 

antirrábica canina 

Realizar o “Dia D” vacinação 
antirrábica 

Manter a vigilância em 
Leishamaniose visceral 

Capacitar os profissionais do setor de 
vetores  

 Vigilância em Saúde 

Número absoluto 
de óbitos por 

Leishamaniose 
visceral 

Aquisição de uniformes, EPI, bolsas 
e botas apropriadas 

Garantir material permanente 

Realizar ações de informação nos 
ESFs 

Aquisição de um veículo tipo 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

carrocinha 

Adquirir um espaço do tipo canil para 
a prática da eutanásia 

Intensificar as ações no 
trabalho contra a Dengue 
 

Garantir ações de prevenção antes e 
durante o período endêmico da 
dengue 
 

 Vigilância em Saúde  

      Objetivo 7.2 – Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

Realizar análise do parque 
produtivo 

Realizar levantamento pela RAIS e 
por número de alvaras 

 Vigilância em Saúde 
 

Realizar levantamento do serviço não 
formal através de capacitação dos 
agentes comunitários de saúde 

  

Implementar a saúde do 
trabalhador 

Capacitação dos profissionais de 
saúde da rede sentinela 

 

Vigilância em Saúde 

 

Conscientização da importância da 
notificação 

 

Realizar ações planejadas  

Adquirir material informativo  

Contratar profissional palestrante  

Proporcionar reabilitação e 
readaptação ao trabalhador 

Manter parceria com a equipe de 
reabilitação do CEM 

 
MAC 

Proporção de 
trabalhadores 
readaptados 

Equipar com material permanente a 
reabilitação 

 

Investigar óbitos com causa 
mortis acidente de trabalho 

Manter a parceria com a vigilância 
sanitária 

 Vigilância em Saúde 
Proporção de 

municípios com 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Disponibilidade de recursos humanos 
e transporte 

casos de 
doenças ou 

agravos 
relacionados ao 

trabalho 
notificados 

Objetivo 7.3 – Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das desigualdades 
sociais, com ênfase no Programa de Aceleração do Crescimento. 

Garantir a proporção de 
análises realizadas em 
amostras de água para o 
consumo humano 

Adquirir equipamentos específicos: 
isopor, clorímetro, phgametro digital e 
descibilímetro 

 
Vigilância em Saúde 

Proporção de 
análises 

realizadas em 
amostras de 
água para 

consumo humano 

Garantir o transporte para a coleta e 
envio das amostras ao laboratório 
LACEN 

  

Melhorar as ações de 
Vigilância ambiental 

Buscar parceria com a gerência de 
produção, meio ambiente, obras e o 
Imasul ( Instituto do Meio Ambiente 
do Mato Grosso do Sul ) 

 Vigilância em Saúde 
Proporção de 

ações realizadas 

 Plano de Saneamento Básico 
do Município 

Participação efetiva no comitê de 
elaboração e fiscalização do plano 

 
Vigilância em Saúde 

 

  Aumentar a cobertura da rede 
de esgoto do município e 
monitorar com a  
concessionária vigente 

Acompanhar o planejamento e a 
execução da rede coletora de esgoto 

 

Investimento 
Cobertura de 

rede de esgoto 
no município 
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Diretriz 8 – Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Objetivo 8.1 – Aperfeiçoar a Assistência Farmacêutica para melhorar a qualidade e resolubilidade das ações e serviços. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Reorganizar a assistência 
farmacêutica de alto custo 

Criar o espaço físico para a 
assistência farmacêutica 

 

Atenção Básica 

 

Contratar profissional capacitado, 
especializado, qualificado e 
humanizado 

 

Realizar treinamento dos 
profissionais envolvidos na 
dispensação do medicamento de alto 
custo 

 

Melhorar a estrutura física da 
farmácia municipal 

Adequar salas para dispensação, 
atendimento farmacêutico e estoque 
de medicamentos 

 

Investimentos 

 

Ampliação do espaço de espera do 
paciente 

 

Reforma da estrutura física  

Identificação das salas através de 
placas sinalizadoras 

 

Implantar banheiros com 
acessibilidade 

 

Adquirir equipamentos mobiliários  

Implantar guichês para melhor 
qualidade ao atendimento 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Promover educação 
permanente aos profissionais 
da Farmácia Municipal 

Capacitar profissionais da área de 
armazenamento, distribuição e 
dispensação de medicamentos. 
 

 Atenção Básica 

Proporção de 
ações de 
educação 

permanente 
realizadas 

     

Implementar farmácia clínica 

Atendimento individualizado com os 
usuários,  

 

Atenção Básica 

 

Acompanhamento fármaco 
terapêutico 

 

Diminuir interação medicamentosa  
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Diretriz 9 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos 

trabalhadores do SUS. 

Objetivo 9.1 – Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implantar o Plano de Cargos, 
Carreira e Salário do SUS 

Viabilizar discussão permanente 
através da mesa de negociação, uma 
comissão técnica para efetivar o 
plano 

 Investimentos 

 

Proporcionar capacitação aos 
profissionais da saúde visando 

melhoria da qualidade do 
atendimento ao usuário do 

SUS 

Disponibilizar cursos de atualizações 
do município e do estado para os 
profissionais de nível médio e 
superior 

 Investimentos 

Proporção de 
ações de 
educação 

permanente 
realizadas 

Incentivar e dar condições para a 
participação em capacitações 
estaduais e federais. 

Incentivar os profissionais a buscar 
qualificação profissional priorizando o 
estatutário. 

Implementar a Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão 
do SUS 

   

Garantir condições para 100% 
dos profissionais de saúde ao 
acesso do Tele Saúde 

Disponibilizar condições para as 
equipes de ESF como: salas, 
computador e internet 

 Investimentos 

Número de 
cadastros no Tele 

Saúde Brasil 
Redes 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implantar mesa municipal de 
negociação permanente do 
SUS 

Buscar conhecimento teórico a nível 
estadual para a implantação da mesa 
municipal de negociação permanente 
do SUS. 

 

Investimentos 

 

Articular junto aos profissionais de 
saúde do SUS em conjunto com o 
Fórum dos Trabalhadores a formação 
da mesa municipal de negociação do 
SUS. 

 
 
 
 
 

Capacitar os espaços da mesa 
municipal de negociação permanente 
do SUS. 

 

 
 

Diretriz 10 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do 

acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável. 

Objetivo 10.1 – Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de 
Saúde, agentes de combate às endemias, educadores populares com o SUS. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Aumentar o número de 
profissionais participantes no 
fórum dos trabalhadores 

Divulgar as ações e incentivar a 
participação 

 

 

Número absoluto 
de profissionais 
participantes no 

Fórum dos 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Trabalhadores 

Aumentar para 100% a 
formação de conselho gestor 
nas unidades de saúde, 
hospitais e instituições 
conveniadas 

Capacitar a equipe das ESFs  

 
Número de ESFs 

com conselho 
gestor implantado 

Estimular e divulgar para a população 
adscrita 

Viabilizar a participação dos 
conselheiros em cursos de 
capacitação 

Disponibilizar mecanismos 
necessários para garantir a 
participação  

 

Investimentos 

Número absoluto 
de conselheiros 
realizando curso 
de capacitação 

Aumentar o número de 
participantes no Conselho 
Municipal de Saúde 

Incentivar a participação de 
profissionais e usuários do SUS no 
CMS. 

 

 

 

Estimular a participação dos 
conselhos gestores das unidades de 
saúde, hospitais e instituições 
conveniadas nas reuniões do CMS. 
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Diretriz 11 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

Objetivo 11.1 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

 

METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Manter e implementar o serviço  
de ouvidoria SUS 

Manter e melhorar o serviço com 
acessibilidade ao usuário e aos 
profissionais de saúde com o telefone 
gratuito (0800) 

 

Investimentos 

 

Realizar oficinas de capacitação aos 
profissionais da rede de saúde do 
município 

 

Divulgar o serviço de Ouvidoria nas 
unidades de saúde, hospitais, 
unidades prestadoras de serviço, 
imprensa e veículos da saúde 
através de adesivo informativo. 

 

Garantir material de divulgação da 
Ouvidoria. 

 

Manter a ouvidoria itinerante que vai 
até o cidadão para a realização de 
pesquisas. 

 

Garantir mecanismo para a resposta 
ao cidadão em todas as 
manifestações. 

 

Implementar o serviço de 
auditoria 

Aumentar o número de profissional 
de enfermagem para função de 
auditor 

Componente do 
Sistema Nacional de 
Auditoria Estruturado 

Investimentos  
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Garantir capacitação para os técnicos 
em auditoria 

Adquirir material permanente:   6 
cadeiras giratórias, 6 cadeiras com 
almofada simples, 1 arquivo de aço 
com 5 gavetas para arquivar 
documentos dos pacientes da 
hemodiálise 

Adquirir 5 computadores processador 
l Core 5, Memória RAM 4Gb, H.D. 
500 Gb ou I. T. B., Gabinete 4 baias 
e Gravador de DVD 

Adquirir HD Externo 

Aprimorar o serviço de 
processamento de dados 

Melhorar o serviço da internet  

Investimentos 

 

Implementar os serviços de saúde 
com computadores e periféricos 
conforme a demanda 

 

Garantir mecanismo para o 
funcionamento do sistema e-SUS 

 

Atualizar os profissionais das 
unidades de saúde no sistema e-SUS  

 

Manter e aprimorar o núcleo de 
Planejamento em Saúde 

Realizar oficinas de capacitação dos 
núcleos na elaboração dos 
instrumentos de planejamento: Plano 
de Saúde, Programação Anual de 
Saúde e Relatório quadrimestral. 

 Investimentos 
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METAS AÇÕES 
RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

 
Disponibilizar recursos para 
capacitação e aperfeiçoamento da 
equipe do núcleo. 

  
 

Criar e organizar o Núcleo de 
Informática 

Adquirir bancada de serviço para 
manutenção para 3 profissionais e 
armário com chave para guardar os 
materiais 

 

Investimentos 

 

Adquirir 1 ar condicionado para 
refrigeração do ambiente melhorando 
as condições 

 

Adquirir kit de ferramentas para 
manutenção de computadores 

 

Garantir material de consumo  

Garantir capacitação e treinamento 
aos profissionais do setor de 
informática com ênfase nos sistemas 
utilizados na saúde 

 

Criar o cargo de supervisor do núcleo 
de informática 

 

Aprimorar o setor do 
almoxarifado 

Melhorar a estrutura física do 
almoxarifado 

 
Investimentos 

 

Garantir tabela de entrada e saída de 
materiais do almoxarifado 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
      A Programação Anual de Saúde – PAS é um instrumento gerencial 

elaborado para o ano vigente (2017) com base no Plano Municipal de Saúde – 

PMS cabe citar que as ações em saúde aqui descritas não impedem que novas 

metas e ações sejam elaboradas e implantadas justamente porque o PAS deve 

ser dinâmico e acompanhar as demandas através de avaliações periódicas das 

metas a serem atingidas. 

      A organização desta Programação Anual de Saúde – PAS foi realizada pela 

equipe técnica da Gerência Municipal de Saúde – GESAU considerando-se as 

necessidades e prioridades elencadas na analise situacional do PMS. 

      A operacionalização desta programação está condicionada a 

disponibilidade de recursos técnicos e financeiros. 


