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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

Programação Anual de Saúde (PAS) é um dos instrumentos que tem 

como objetivo operacionalizar as intenções quadrienais expressas no Plano 

Municipal de Saúde. 

 Esta PAS foi elaborada em consonância com o PMS, com apoio dos 

técnicos em saúde da SESAU, ela modelaa atuação anual em saúde do 

Governo Municipal, ao definir as ações que no ano específico garantirão o 

alcance dos objetivos e o cumprimentodas metas do PMS. 
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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 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Aumentar a cobertura 

populacional estimada pelas 

equipes de Atenção Básica;  

 

Realizar a reestruturação da população, 
mapeando as áreas das ESFs 

Atenção Básica 

Número de ESF no 
município 

Elaborar projeto de implantação de unidades 
de saúde, de acordo com portaria vigente.  

Redução de internações por 

causas sensíveis a Atenção 

Básica;  

 

Articular junto ao NASF ações de orientação 
sobre alimentação saudável, exercícios 
físicos e mudança de estilo de vida.  

Atenção Básica 
Número de internações 

sensíveis á atenção básica 

Intensificar as ações de prevenção a doenças 
como hipertensos, diabetes mellitus e DPOC 
e promoção de saúde nas ESFs 

Articular a atenção básica com a atenção 
especializada, buscando o monitoramento do 
usuário em internação por causas sensíveis 

Manter em 75% a cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de Saúde do 

Programa Bolsa Família (PBF);  

 

Buscar parceria com a secretaria de 
educação e de assistência social nas ações e 
reuniões abrangendo as ESFs Atenção Básica 

Acompanhar a proporção 
das condicionalidades da 
saúde do Programa Bolsa 

Família 

Aumentar a cobertura 
Realizar a reestruturação da população, 
mapeando as áreas das ESFs 

Atenção Básica 
Número de ESF com saúde 

bucal no município 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

populacional estimada pelas 

equipes de Saúde Bucal;  

 

Elaborar projeto de implantação de unidades 
de saúde, de acordo com portaria vigente. 

Garantir ações de prevenção no 

programa de saúde bucal 

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

Atenção Básica 

Número de ações 
realizadas com o propósito 
de sensibilizar o usuário em 

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

Aquisição de camisetas e material didático 
pertinentes a Campanha de Prevenção ao 
Câncer de Boca 

Aquisição de material didático pedagógico 
para a prevenção de doenças nas escolas 
como: cárie dentária e doença periodontal 

Aumentar a média de ação 
coletiva de escovação dental 
supervisionada 
 

Adquirir 50.000 escovas de dente/ano 

Atenção Básica 

Média de ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada 

Adquirir 50.000 cremes dental/ano 

Adquirir 50.000 fios dental/ano 

Adquirir 50.000 estojos porta kits de higiene 
bucal 

Adquirir 02 kits de fantoches de saúde bucal 
próprios 

Adquirir 6.000 unidades de pastilhas 
evidenciadoras de placa bacteriana/ano 

Confeccionar materiais didáticos e 
informativos( folders, banners, painéis) para 
todos asESFs 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

 

Reduzir o procedimento de 
exodontia em relação aos 
procedimentos preventivos e 
curativos;  
 

Melhorar a qualidade de sensibilização da 
população em relação a sua própria saúde  

Atenção Básica 

Média de exodontia 
realizada 

 Desenvolver o processo de trabalho de 
forma mais qualificada e efetiva junto as 
equipes de saúde bucal 

Garantir reparos e manutenção 

constante da estrutura física e 

equipamentos pertinentes à 

Assistência Odontológica 

Contratar profissionais eletricistas, técnicos 
de manutenção, pedreiro. 

Atenção Básica 

Número de reparos 
realizados 

Disponibilizar peças pertinentes para a 
manutenção adequada 

Garantir materiais de 
consumo,permanentes e 
equipamentos da Assistência 
Odontológica da Atenção 
Básica 
 

Solicitar insumos pertinentes à Assistência 
Odontológica da Atenção Básica 
 

Atenção Básica 

Número de atendimentos 
clínicos realizados de 
acordo com a capacidade 
instalada 

Garantir o material gráfico 
dos atendimentos da saúde 
bucal 

Adquirir impressos de relatórios dos 
atendimentos individuais e coletivos da saúde 
bucal 

Atenção Básica 
 

Rever o protocolo e verificar a 

possibilidade de ampliar os tipos 

de exames disponibilizados na 

atenção básica. 

 

Revisar o protocolo de exames 
disponibilizados na atenção básica 

Atenção Básica 

Número de exames 
agendados realizados na 

atenção básica 

Reformar e adequar estrutura Reformar e ou ampliar as ESFJoão Jorge Investimento Número de ESF estruturada 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

física das ESFs de acordo com 

as normas da VISA 

(reforma/ampliação e ou 

construção) conforme a 

necessidade dos serviços; 

 

Carneiro, ESF Cândido Pinheiro Filho, ESF 
de Piraputanga, ESF Morrinhos, ESF 
Taunay, ESF Indaiá 

adequadamente 

Ampliar o atendimento na área 
de saúde mental. 

Manter no mínimo 01 psicólogo por NASF e 
reformular a política de saúde mental  

Atenção Básica 
Número de atendimentos 
acompanhados em saúde 

mental pelo NASF 

 Proporcionar capacitação dos profissionais 
envolvidos 

Aumentar o quadro de profissionais 
psicólogos na rede de atenção a saúde 

Aderir e recontratualizar 100% 
das equipes possíveis ao 
PMAQ-AB 
 

Contratualizar as 16 ESFs 

Atenção Básica 

Número de ESF 
contratualizado na PMAQ 

Estender o horário de 

atendimento nas ESFs, 

cumprindo meta da PMAQ; 

 

Proporcionar mecanismo aos profissionais 
das ESF para o cumprimento das metas da 
Pmaq Atenção Básica 

Número de ESF com 
atendimentoem horário 
alternativo 

Disponibilizar número de 

veículos suficientes para 

desenvolver o processo de 

trabalho nas ESFs 

Adquirircarro por meio de emendas para 
atender as ESFs com resolutividade 

Investimento 

Número de veículos 
atendendo as ESF 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

 

Fortalecimento da atenção 
básica com maior resolutividade 
na rede 
 

Proporcionar capacitação para qualificar os 
profissionais das equipes de saúde da família 

Atenção Básica 

Número de atendimentos 
com resolutividade na 
atenção básica 

Estabelecer o fluxo de  

 

 

referência e contra referência, 

em todos os níveis de atenção à 

saúde no município, 

proporcionando troca de 

informações eficientes;  

 

Elaborar um mecanismo que efetive 
a informação de referência e 
contrarreferencia (registro no prontuário 
eletrônico), interagindo todos os níveis de 
atenção a saúde 

Atenção Básica/MAC 
Acompanhar o fluxo de 

referência e contra 
referencia 

Elaborar um protocolo de classificação de 
risco 

Melhorar o protocolo de referencia e 
contrarreferencia para os níveis de atenção 
especializada 

Capacitar as equipes da atenção básica 

Monitorar e atualizar ( reavaliar ) as listas de 
pacientes referenciados por especialidades 
que se encontram no sistema 

Garantir a disponibilização da 
visualização dos quadros de 
fluxograma de atendimento nas 
Estratégias de Saúde da 
Família, assim como os horários 
dos profissionais 
 

Elaborar os quadros de fluxograma de 
atendimento e horários dos profissionais da 
unidade e anexar em local visível 

Atenção Básica 

Número de ESF com os 
quadros de visualização do 
fluxograma de atendimento 
e número de profissionais 
instituídos 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implementar na Rede Municipal 

de Saúde, protocolo de 

prevenção ao pé-diabético nas 

Equipes Saúde da Família;  

 

Monitorar levantamento epidemiológico dos 
diabéticos das ESF 

Atenção Básica 

Número de ESF com 
protocolo de prevenção ao 
pé diabético Contratar podóloga para atendimento 

específico a esta população 

Elaborar protocolo de prevenção do pé 
diabético com base no “Manual de prevenção 
do pé diabético” do Ministério da Saúde 

Priorizar a atenção básica à 
saúde, mantendo a Equipe de 
Saúde da Família sempre 
completa, observando a 
substituição dos profissionais 
quando necessário 
 

Contratar profissionais para as ESFs de 
acordo com a demanda(folgas, férias, 
licenças, atestados) 

Atenção Básica 
Número de ESF com equipe 

mínima estruturada 

Implementar o atendimento das 

pessoas com necessidade de 

reabilitação motora, idosos, 

pacientes crônicos mais simples 

ou em situação pós-cirúrgica,  

oferecendo assistência 

multiprofissional a domicílio e 

junto das famílias, “Programa 

Melhor em Casa”; 

 

Manter o serviço disponibilizado aos 
pacientes do município 

MAC 
Número de atendimentos 

realizados pelo SAD 

Aumentar o número de profissionais 
(fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo) 

Pleitear a aquisição de mais um veículo para 
atender a demanda dos profissionais e 
insumos disponibilizados aos pacientes 

Garantir os insumos necessários para o 
atendimento dos pacientes 

Estruturar o espaço físico que seja amplo 
para dar apoio a equipe multiprofissional 
(sala, mobiliários, computador, impressora, 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

telefone) e armazenar os insumos diários 

Garantir o Prontuário único e 
eletrônico, facilitando assim, 
para a equipe multiprofissional 
avaliar os agravos de saúde do 
usuário 

Adequar o sistema de internet e proporcionar 
mecanismo para os profissionais de saúde no 
intuito de atualizar o prontuário, incluindo a 
referência e contra referência. 

Atenção Básica 
Manter os prontuários 

Atenção Básica atualizados 

Informar a população os 
serviços oferecidos de atenção 
a saúde do homem pela Rede 
 

Elaborar folders de informação dos serviços 
ofertados na ESFs 

Atenção Básica 

Número de ações 
desenvolvidas na saúde do 
homem Realizar ações de prevenção á população 

específica 

Elaborar projeto de mais uma 
unidade deNASF, equiparando 
a cobertura NASF ás ESFs, 
seguindo portaria de habilitação 
 

Elaborar o projeto de NASF e enviar ao 
Ministério da Saúde de acordo com a portaria 
e reestruturar a cobertura do processo de 
trabalho do NASF 
 

Atenção Básica 

Número de NASF 
implantada com cobertura 
total de ESF 

Executar as ações do Programa 
Saúde na Escola nos escolares 
do município- escolas 
municipais, estaduais que 
aderiram ao programa 

Incentivar a participação dos alunos 

Atenção Básica 

Número de ações do 
programa na escola 
realizadas  

Manter a intersetorialidade entre a saúde e a 
educação 

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

Adquirir material de consumo para confecção 
das palestras( folders, banner, camisetas) 

Implementar as ações do 
programa de controle da 
hipertensão e diabetes 

Atualizar o protocolo municipal com base na 
normatização do Ministério da Saúde 
 

Atenção Básica 
Número de ações de 
prevenção a diabetes e 
hipertensão realizadas 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

 Manter oprotocolo de auto monitoramento de 
glicemia 

Implantar avaliação de risco cardiovascular 
para Hipertensos e Diabéticos 
 

Implementar nas reuniões dos Hipertensos e 
diabéticos temas direcionados relevantes ao 
tratamento das doenças e prevenção dos 
seus agravos. 
 

Promover pelo menos duas ações coletivas 
municipais nas datas comemorativas das 
doenças. 
 

 

 

Garantir todos materiais necessários para a 
promoção de ações nas datas 
comemorativas. ( camisetas, folders, banner 
e blocos de sulfite impresso) 

Incentivar ações de rastreamento e busca 
ativa de novos casos 

Confeccionar cartões do programa 
hipertensão e diabetes de acordo com as 
necessidades 

Elaborar e confeccionar folders de 
orientações sobre hipertensão e diabetes 

Garantir a distribuição dos materiais da Lei 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Ordinária Nº 2.276/2013 

Reativar no Sistema de Saúde 
local a prevenção da violência e 
a promoção da saúde e cultura 
da paz 
 

Proporcionar ações de prevenção á violência 
e ações de promoção de saúde nos pólos de 
academias da saúde, desenvolvendo a 
cultura da paz local 

Atenção Básica 
Número de ações de 

prevenção a violências 
realizadas 

Garantir 01 nutricionista para 
cada NASF a fim de implantar 
programa de orientação para 
alimentação saudável 

Contratar profissional nutricionista para atuar 
no NASF 

Atenção Básica 

Acompanhar o número de 
ações de orientação á 
alimentação saudável 
realizadas 

Realizar um trabalho educativo 
sobre cuidados com a saúde e 
orientações em geral para os 
moradores dos assentamentos 
do município 

Desenvolver ações de prevenção ás 
doenças, orientando cuidados com a saúde 

Atenção Básica 

Número de ações 
educativas de cuidado á 
saúde realizadas 

Garantir a sensibilização e o 
fortalecimento por meio de 
ações de capacitação sobre as 
práticas integrativas e 
complementares pelos 
profissionais de saúde inseridos 
no serviço de Atenção Primária 
à Saúde 
 

Capacitar os profissionais da saúde sobre 
práticas integrativas e complementares que 
buscarão melhorar o processo de trabalho 
em saúde na atenção básica 

Atenção Básica 

Número de capacitações 
sobre as práticas 
integrativas e 
complementares realizadas 

Promover e implementar a 
parceria da Secretaria Municipal 
de Saúde com outras 

Desenvolver projetos de educação 
permanente em parceria com as secretarias 
de ação social, educação, cultura e obras. 

Atenção Básica /Gestão 
Número de ações 
intersetorial realizadas em 
parceria com a SESAU 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

secretarias municipais, 
enfatizando o processo de 
educação permanente, através 
de seminários, envolvendo a 
coletividade e estimulando a 
corresponsabilidade do usuário 
 

Estruturar e implementar as 
redes de atenção á saúde 
 

Garantir coordenação para as redes de 
atenção á saúde 

Atenção Básica/Gestão 

Processo de trabalho 
realizado com apoio das 
redes de atenção à saúde Realizar um diagnóstico específico para cada 

rede de atenção á saúde 

Reorganizar os protocolos de atendimento de 
cada rede de atenção á saúde 

Ações de prevenção e 
promoção à saúde, 
relacionadas à alimentação e 
qualidade de vida, junto a 
Atenção Básica 
 

Informar e orientar a população sobre a 
alimentação e qualidade de vida em parceria 
com a nutricionista do NASF 

Atenção Básica 

Número de ações de 
prevenção e promoção de 
saúde relacionados a 
alimentação realizadas Manter a aquisição de fórmulas lácteas para 

as crianças de baixo peso e alérgicas e 
aquelas que se encontram com sonda 
nasoenteral em vulnerabilidade social 

Manter a notificação 
compulsória de casos de 
Violência 
 

Informar e orientar os profissionais de saúde 
sobre a notificação compulsória, realizando 
capacitação 

Atenção Básica 

Número de notificações de 
violências realizadas 

Implantar novas academias da 
saúde ao ar livre 

Implantar academias em áreas estratégicas 
do município buscando parceria através de 
emendas parlamentares 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Construir novos pólos de 

academia da saúde e finalizar 

as edificações em andamento 

visando o incentivo a 

prática de atividades saudáveis 

 

Adequar o numero de polos de academias da 
saúde ao número de NASF implantado 
conforme portaria, buscando apoio no 
Sismob 

Atenção Básica/ 
Investimento 

Número de academias 
implantado no município 

Estruturar a academia da Nova Aquidauana , 
da Vila Pinheiro e  da São Pedro e cadastrar 
no SAIPS 

Desenvolver atividades saudáveis (física, 
social e psicológica) com o NASF 

Garantir a política de saúde com 
a AGEPEN 
 

Garantir material de consumo e permanente 
para o serviço do médico , odontólogo e 
enfermagem 

Atenção Básica 
Acompanhar o processo de 

trabalho da AGEPEN 

Manter a manutenção do ambiente 

Garantir a equipe mínima de saúde do 
sistema prisional tipo ll 
(enfermeira, médico, odontólogo, técnica de 
enfermagem, auxiliar de dentista, assistente 
social, psicóloga e nutricionista) 

Ampliar a equipe de acordo com a 
necessidade 

Garantir o atendimento com 
classificação de risco nas ESFs. 
 

Capacitar os profissionais das ESFs sobre a 
classificação de risco Atenção Básica 

Número de ESF com 
classificação de risco  

Garantir práticas integrativas e 
complementares na rede 
municipal de saúde 

Buscar mecanismo ( material) para garantir o 
processo de trabalho na rede de saúde Atenção Básica 

Número de ESF com o 
serviço de Auriculoterapia e 
Acupuntura implantado Contratar profissionais com especialidades 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implementar práticas integrativas e 
complementares na Rede Municipal de 
Saúde: Auriculoterapia, Shantala e 
Acupuntura. 

Aumentar o número de 
procedimentos ambulatoriais de 
média complexidade 
selecionados para população  
 

Buscar mecanismo de custeio para atenção 
especializada 

MAC 

Proporção de 
procedimentos 
ambulatoriais de média 
complexidade realizados 
para a população residente 

Contratar e ou credenciar profissionais de 
acordo com a demanda reprimida 

Aumentar o número de 
internações clinico-cirúrgicas de 
média complexidade para a 
população residente 
 

Aumentar o número de leitos e recursos 
humanos para atendimento clinico-cirúrgicos 

MAC 

Proporção de internações 
clinico-cirúrgicas de média 
complexidade realizados 
para a população residente 

Ampliar o serviço de prótese 
dentária no CEO 
 

Garantir o atendimento em 40 horas 
semanais na especialidade de prótese 
dentaria 

MAC 
Número de prótese 
realizado no CEO 

Garantir recursos materiais para confecção 
das próteses 

Aumentar o número de profissional 
odontólogo, técnico em prótese dentária e 
auxiliar de saúde bucal 

Reformar o espaço físico e infra estrutura do 
laboratório regional de prótese 

Organizar a assistência à saúde 
adequando a oferta de serviços 
de acordo com a demanda 

Realizar o levantamento epidemiológico da 
demanda reprimida. 
 

MAC 
Número de oferta de serviço 
proporcional a demanda, 
considerando critérios 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

utilizando critérios populacionais 
epidemiológicos, especialmente 
a rede de atenção 
especializada; 
 

Manter o credenciamento médico de todas as 
especialidades de acordo com as 
necessidades epidemiológicas 

 

populacionais 
epidemiológicos 

Melhorar o valor das consultas dos 
credenciamentos para ampliar a quantidade 
de especialidades ofertadas á população 

Garantir a assistência 
odontológica especializada com 
ampliação de serviços 
 

Garantir material de consumo 

MAC 

Número de atendimentos 
realizados na odontologia 
especializada 

Garantir profissionais de odontologia 
especializados de acordo com a demanda 

Ampliar quantidade de profissionais em 
determinadas especialidades de acordo com 
a demanda 

Recontratualizar o CEO na 
PMAQ; 
 

Incentivar e dar condições a equipe do CEO 
ao desenvolvimento da PMAQ-CEO MAC 

Adesão do CEO na PMAQ 

Garantir reparos e manutenção 
da estrutura física do CEO, 
CEM, CAPS e Laboratório 
 

Garantir funcionamento da parte elétrica, 
hidráulica, pintura, pisos e revestimentos 

MAC 

Ações de manutenção das 
estruturas físicas realizadas 
no CEO, CEM, CAPS e 
Laboratório 

Garantir reparos e manutenção 
constante de equipamentos, 
aparelhos e itens pertinentes ao 
CEO, CEM, CAPS, reabilitação, 
saúde da mulher e Laboratório 
 

Criar mecanismos de manutenção preventiva 
e reparadora de equipamentos 

MAC 

Reparos e manutenção 
realizados no CEO e CEM 

Garantir reparos e manutenção constante de 
equipamentos, 

Garantir materiais de consumo, Solicitar insumos pertinentes ao CEO, CEM, MAC Produtividade do CEO, 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

permanentes e equipamentos 
do CEO, CEM, CAPS e 
Laboratório 
 

CAPS e Laboratório CEM, CAPS e Laboratório 

Implantar educação permanente 
a todos os profissionais do 
CEO, CEM, CAPS e Laboratório 

Organizar parcerias com órgãos 
governamentais e não governamentais de 
acordo com as necessidades 

MAC 
Número de ações de 
educação permanente 
realizadas 

Confeccionar uniformes para os 
profissionais do CEO e CAPS 

Confeccionar jalecos e camisetas aos 
profissionais do CEO com recurso da PMAQ-
CEO e camisetas para o CAPS com recurso 
do programa 

MAC 

Profissionais de saúde 
trabalhando uniformizados 

 
 
 
 
 
 

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 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

 
Implementar o serviço de 
notificação continua da violência 
doméstica sexual e outras 

Capacitar profissionais da saúde, 
informando o protocolo de atendimento e o 
fluxograma da notificação. 

Atenção Básica 

Número de unidades de 
saúde com serviço de 
notificação continua de 
violência 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

violências; 
 

Organizar o serviço de transporte 
social e ambulância de acordo 
com Distritos, territórios e 
necessidade da população; 
 

Estruturar um espaço físico para o setor 
transporte 

Atenção 
Básica/Investimento 

Serviço de transporte 
funcionando de acordo com 
as necessidades da 
população 

Contratar número suficiente e resolutivo de 
motoristas para atender o transporte social 

Ampliar o número de leitos de 

internação e de terapia intensiva, 

adequando a oferta de acordo 

com a demanda; 

Adquirir mobiliários e equipamentos para 
ampliação de leitos 

MAC/ Investimento 

Número de leitos de 
internação e de terapia 
intensiva, adequando a 
oferta  

Adequar o numero de profissionais 
atendentes conforme dimensionamento de 
escalas 

Buscar recursos financeiros por meio de 
emendas para aquisição de insumos 

Implantar atendimento 

odontológico de urgência e 

emergência 24 hs 

Elaborar o projeto de atendimento 
odontológico de urgência e emergência  

Atenção Básica/ MAC/ 
Investimento 

Atendimento odontológico 
de urgência e emergencia 
implantado Pleitear equipamentos para desenvolver o 

processo de trabalho odontológico 

Disponibilizar profissionais para o 
atendimento do serviço 

Implantar atendimento 

odontológico hospitalar de acordo 

com a Lei Estadual nº 5.163 de 

20/03/2018 

Elaborar o projeto de atendimento 
odontológico hospitalar 

MAC/ Investimento 

Atendimento odontológico 
hospitalar implantado 

Disponibilizar profissionais para o 
atendimento do serviço 

Pleitear equipamentos para desenvolver o 
processo de trabalho odontológico 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Capacitação especifica para 

profissionais que estão inseridos 

nos serviços de urgência e 

emergência;  

Realizar no mínimo uma capacitação 
semestral para os profissionais da RUE. 
 
 

MAC 

Número de capacitações 
realizadas para profissionais 
que estão inseridos no 
serviço de urgência e 
emergência 

Implantar o serviço de educação 

permanente do SAMU;  

Estruturar um espaço físico e 
buscarprofissionais capacitados para 
acontecer a educação continuada 

MAC 
Número de ações de 
educação permanente 
realizadas no SAMU 

Garantir acolhimento humanizado 
aos usuários que acessem o 
sistema de saúde através da 
Unidade de Pronto Socorro, cujas 
demandas sejam pertinentes às 
unidades primárias de saúde, 
garantindo que os mesmos sejam 
encaminhados de forma 
resolutiva; 

Capacitar os profissionais das recepções 
dos estabelecimentos de saúde em relação 
ao atendimento humanizado 

Atenção Básica/MAC 

Número de usuários que 
são atendidos no pronto 
socorro e encaminhados á 
atenção básica com 
resolutividade 

Garantir a manutenção 

preventiva e corretiva 

permanenteda viatura do SAMU 

Estabelecer um convenio de manutenção 
preventiva e corretiva da viatura MAC 

Manutenções realizadas 
naviatura do SAMU 

Aumentar estrutura física e 

capacidade do setor de 

hemodiálise; 

Buscar recurso financeiro por meio de 
emendas para reforma e ampliação do setor  

MAC/ Investimento 

 

Adquirir novas maquinas de hemodiálise 

Ampliar o número de profissionais para 
atuarem na assistência aos pacientes  

Garantir recurso para manutenção do 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

serviço 

Aumentar a estrutura física da 

maternidade. 

Buscar recurso por meio de emendas para 
adequação do espaço e equipamentos MAC/ Investimento 

Estrutura física da 
maternidadereformada 

Ampliar o número de recursos humanos  

Implementar a rede de urgência e 

emergência;  

Aquisição de outra viatura para transporte 
de pacientes (UTI móvel) MAC 

Funcionamento da rede de 
urgência e emergência 

Ampliar o número de recursos humanos 

Manter os convênios com os 
Hospitais Filantrópicos;  

Garantir que seja cumprido os convêniosjá 
estabelecidos com os hospitais do 
município 
 

MAC 

Convênios mantidos nos 
hospitais filantrópicos 

Disponibilizar o serviço de 

atendimento móvel de urgência – 

Samu com cobertura compatível 

a rede de saúde, 

 

Manter o atendimento de qualidade já 
existente no município e na microrregião 

MAC 

Número de atendimentos 
realizados no SAMU 

Descentralizar a sede do SAMU 

Busca de um espaço físico adequado as 
exigências estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde 
 

Investimento 

Sede do SAMU própria 

Reformar a estrutura física da 

UTI 

Viabilizar por meio de emendas condições 
para a reforma da estrutura física da UTI 

Investimento 

Estrutura física da UTI 
reformada 

Aquisição de equipamentos e mobiliários 
para a UTI 

Aquisição de mobiliários para o 
Viabilizar por meio de emendas material 
permanente para melhorar os equipamentos 

Investimento 
Número de mobiliários 
adquiridos 



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

 

24 

 

METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

setor de internação do setor do 

Hospital Dr Estácio Muniz 

e mobiliários utilizados nas clínicas do 
Hospital Regional 

Adequação da área de descanso 

da equipe de enfermagem 

Disponibilizar um espaço com infra estrutura 
para repouso da equipe de enfermagem Investimento 

Local de descanso 
adequado para a 
enfermagem 

Reforma do setor de copa do 

Hospital DrEstacio Muniz 

Aquisição de mobiliários e equipamentos 
para adequação do local Investimento 

Adequação do espaço 

      Objetivo 2.2 – Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação nas redes de atenção à saúde do SUS. 

Regular 100% exames e 

consultas / contratados pela rede 

SUS através de adequação da 

central de regulação com gestão 

e operacionalização bipartite 

(município e estado); 

Revisar e fazer cumprir o projeto de lei que 
esta em tramitação legal para a 
implementação do serviço do complexo 
regulatório 

MAC 

Número de exames e 
consultas realizadas via 
regulação 

Adequar o espaço físico, recursos humanos 
e material permanente 

Garantir internet de boa qualidade e ampliar 
o número de linhas telefônicas locais 

Organizar a oferta de ações e 

serviços de saúde e o fluxo dos 

usuários, visando o acesso da 

população assegurando seus 

direitos, conforme suas 

necessidades; 

Levantamento epdemiológico da demanda 
reprimida de consultas e exames oriundos 
das ESFs, da microrregião e as que são 
encaminhadas para a macrorregião de 
Campo Grande 

MAC 

Número de exames e 
consultas realizadas via 
regulação 

Aperfeiçoar os recursos 
Divulgar a finalidade da central de 
regulação na rede de atenção a saúde 

Gestão/MAC 
Recursos disponíveis 
garantindo à população a 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

disponíveis, garantindo o acesso 

da população à melhor 

alternativa assistencial; 

alternativa assistencial 
 
 

Adequar á estrutura física da 

Central de Agendamento de 

Consultas, Exames e 

Autorizações, conforme a 

necessidade dos funcionários 

que realizam os atendimentos 

dentro da CMRV 

Reestruturar o espaço físico próximo ao 
CEM visando a humanização do processo 
de trabalho 

Investimento 

Estruturar um espaço para a 
central de regulação 

Desenvolver ações visando 

qualificar o Complexo Regulador.  

Garantir educação permanente no mínimo 
uma vez por semestre com a secretaria de 
estado de saúde 

MAC 
Número de ações de 
qualificação realizadas 

Garantir a educação permanente 

dos profissionais, através de 

capacitações e participação em 

eventos relacionados, sendo 

multiplicadores para toda a rede. 

Elaborar um cronograma de capacitação 
junto as unidades de saúde 

Gestão 

Número de capacitações 
realizadas 

Revisarprotocolos de regulação 

com Elaboração feita pelos 

técnicos da Central Regulação 

com a participação das demais 

Reunião com as coordenações e técnicos 
da saúde para rever os protocolos 
existentes 

Atenção 
Básica/MAC/Gestão 

Número de protocolos 
implantados 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

coordenações; 

Participar das discussões dos 

processos regulatórios, em 

conjunto com os Gestores das 

Centrais da Microrregião, 

Coordenação de Regulação e 

Macrorregião; 

Participação efetiva da central de regulação 
nas discussões pertinentes aos serviços 
ofertados pelo município 

Gestão 

Número de participações no 
processo regulatório 

Monitorar o funcionamento do 
sistema de informação na Central 
de Regulação; 

Monitoramento mensal de absenteísmo das 
unidades de saúde e microrregião e 
apresentação do relatório a gestão MAC 

Número de consultas e 
exames regulados 

Ser campo observatório da 

capacidade instalada de 

ambulatórios especializados da 

rede municipal de saúde e sua 

utilização, com base na PPI e 

outros instrumentos regulatórios 

de organização da rede, 

identificando a necessidade de 

ampliação ou adequação da 

Através de levantamento epidemiológico 
sugerir a gestão aumento da capacidade 
instalada e implantação de novos serviços 

MAC 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

oferta; 

Aprimorar as ações de controle 

desenvolvidas pela Central de 

Regulação sobre os prestadores; 

Fazer cumprir a confirmação de consultas e 
exames pelos prestadores de serviço MAC 

Acompanhar o processo de 
trabalho da regulação 

Identificar fatores facilitadores ou 

de entrave ao processo de 

regulação no âmbito regional; 

Organizar reuniões periódicas com a 
microrregião e a macrorregião 
demonstrando a oferta e a demanda de 
serviços. 

Atenção 
Básica/MAC/Gestão 

Número de processos 
reguladores com resolutiva 

Adequar á formação da equipede 

recursos humanos para atuar na 

Central de Regulação; 

Realizar capacitações regularmente junto 
aos órgãos competentes regional e federal Gestão 

Número de capacitações 
realizadas 

Gerenciar os processos de 

trabalho inerentes a Central de 

Regulação Ambulatorial; 

Monitoramento dos processos que deram 
entradas na central de regulação Gestão 

Acompanhar o processo de 
trabalho da regulação 

Participar dos Grupos de 

Trabalhos/Câmaras Técnicas 

instituídos pela Secretaria 

Estadual de Saúde 

Garantir a participação efetiva dos 
funcionários da central de regulação 

Gestão 

Número de participação 
atuante nos grupos de 
trabalho 

 

 



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

 

28 

 

 

 

METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Ampliar a razão de exames 

citopatológicos do colo do útero 

em mulheres de 25 a 64 anos;  

 

Adquirir 4.000 unidades de lâminas para 
microscopia com borda fosca 

Atenção Básica 

Razão de exames 
citopatológicos do colo de 
útero realizados em mulheres 
na faixa etária 

Adquirir 3.000 unidades de espéculos de 
cada tamanho P/M/G 

Adquirir 3.000 unidades de tubetes 

Adquirir2.000      unidades de espátula de 
Ayre 

Adquirir 2.000 unidades de escova endo 
cervical 

Material de divulgação e prevenção ao 
câncer de colo de útero  

Ofertar exames de mamografia 
de rastreamento em 50% da 
população na faixa etária de 
mulheres de 50 a 69 anos; 

Realizar busca ativa das mulheres nesta 
faixa etária e garantir a continuidade do 
serviço 

Atenção Básica 

Razão de exames de 
mamografia realizados em 
mulheres na faixa etária 

Implementar as ações de 
prevenção ao câncer de mama e 
do colo do útero 

Realizar campanhas de prevenção como 
Outubro Rosa  Atenção Básica 

Número de ações de 
prevenção ao câncer de mama 
e do colo do útero realizadas 

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. 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Adquirir materiais (camisetas, bexigas, fitas, 
panfletos, etc) para divulgação das 
campanhas nas unidades de saúde 

 
 

Garantir o atendimento, 
orientação e prevenção no 
processo de crescimento até aos 
5 anos das crianças 

Capacitar os profissionais nos atendimentos 

Atenção Básica 

Número de ações de 
orientação e prevenção no 
processo de crescimento de 
crianças ate 5 anos  realizadas 

Manter as ações de puericultura nas ESFs 

Dar seguimento ao Protocolo de 

Saúde da Mulher atualizado na 

Atenção Básica;  

Capacitar e treinar os profissionais de 
saúde da família Atenção Básica 

Número de ESF com protocolo 
de saúde da mulher 
implantado 

Implantar a classificação de risco 

nas ESFs e na maternidade; 

Capacitar os profissionais das ESFs 

MAC 
Investimento 

Acompanhar o atendimento na 
maternidade 

Equipamentos e mobiliários 
adquiridos para a maternidade 

Executar o protocolo de atendimento nas 
ESFs 

Adquirir material educativo e informativo 

Garantir um profissional capacitado para 
atender o setor maternidade 

Aquisição de equipamentos e 

mobiliários para a maternidade; 

Viabilizar por meio de emendas 
equipamentos e mobiliários para 
proporcionar um acolhimento resolutivo á 
gestante 

Adequar a ambiência da 

maternidade conforme portaria 

do MS; 

Viabilizar por meio de emendas condições 
para adequar a ambiência da maternidade 
com equipamentos e mobiliários. 

Investimento 

Ambiência da maternidade em 
conformidade com a portaria 
do MS 

Reduzir a mortalidade infantil dos Acompanhamento adequado ao pré-natal Atenção Básica/MAC Número de nascidos vivos 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

nascidos vivos;  Busca ativa em cobertura vacinal dos 
nascidos vivos. 

Incentivo aleitamento materno exclusivo. 
 

Integração dos ESF e equipe hospitalar que 
assistem a criança no parto e período 
neonatal 

Garantir o número zero de óbitos 

maternos;  

Realizar atendimento de qualidade no pré-
natal de baixo risco e alto risco, parto e 
nascimento 

Atenção Básica 
 

Ampliar o percentual de parto 

normal;  

Sensibilizar as gestantes sobre os 
benefícios de parto normal através de 
palestras e rodas de conversa além de 
incentivar a participação nos grupos 
terapêuticos no NASF 

Atenção Básica 

Número de parto normal 
realizados 

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

Fortalecer o pré natal do parceiro 

Divulgar a importância do pré natal do 
parceiro 

Atenção Básica/MAC 

 

Possibilitar acesso para o pre natal do 
parceiro em horários alternativos 

Garantir exames especializados ao parceiro 

Atenção Básica 

 

Emponderar á gestante e o parceiro do 
direito conforme a lei federal nº 11.108 de 
07 de abril de 2005 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

 

Aumentara proporção de 

nascidos vivos de mães com no 

mínimo sete consultas de pré-

natal;  

Realizar busca ativa das gestantes com 
adesão, de preferência no primeiro trimestre 
de gestação 
Realizar a busca das gestantes faltosas Atenção Básica 

Número de mães com no 
mínimo sete consultas de pré-
natal realizadas 

Alcançar 100% de investigação 

de óbitos infantis e fetais;  

Garantir a realização das reuniões do 
Comitê de Mortalidade Materno-infantil Atenção Básica 

Proporção de óbitos infantis e 
fetaisinvestigados 

Alcançar 100% de investigação 

de óbitos maternos;  

Garantir a realização das reuniões do 
Comitê de Mortalidade Materno-infantil Atenção Básica 

Proporção de óbitos maternos 
investigados 

Alcançar 100 % de investigação 

de óbitos de mulheres em idade 

fértil;  

Garantir a realização das reuniões do 
Comitê de Mortalidade Materno-infantil Atenção Básica 

Proporção de óbitos de 
mulheres em idade fértil 
investigados 

Reduzir a incidência de Sífilis 

Congênita;  

Garantir o medicamento para o tratamento 
do casal 

Atenção Básica 

Número de casos de 
incidência de sífilis congênita 

Realizar teste rápido de sífilis nas gestantes 
e nos parceiros 

Realizar tratamento adequado para o casal 
e notificá-los 

Capacitar os profissionais da Esfs 

Implementar a Rede de Atenção 

à Saúde da Criança e do 

Adolescente  

Atenção humanizada e qualificada à 
gestação, ao parto, ao nascimento e ao 
recém-nascido: 
 

Atenção Básica 

Acompanhar o processo de 
trabalho da rede de atenção á 
saúde da criança e 
adolescente 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Articulação entre as redes intersetoriais de 

cuidado e proteção social da criança e 

adolescente, prevenção da violência. 

 

Aleitamento materno, vantagens da 
amamentação para a criança, bem como a 
importância de estabelecimento de hábitos 
alimentares saudáveis; 
 

Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e 
Direitos Humanos; práticas Corporais 

Orientação adolescência: Direito sexual e 
reprodutivo e prevenção de 
IST/AIDS;prevenção ao uso de álcool, 
tabaco, crack e outras drogas; 

Fortalecer a Rede Cegonha 

Dar continuidade ao programa rede 
cegonha e realizar educação permanente 
aos profissionais da rede e educação em 
saúdenasESFs 

Atenção Básica/MAC 

Número de ações realizadas 
que preconiza a rede cegonha 

Disponibilizar testes rápido de gravidez, 
sífilis, HIV e de proteinúria nas ESFs.  

Implantar Banco de Leite 

Municipal 

Buscar subsídios para elaboração do 
projeto MAC 
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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 osdemais pontos de atenção 
em saúde e outros pontos intersetoriais. 

 

METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Pleitear a construção do CAPS II;  Buscar emendas para a construção do 
CAPS ll 

Investimento 
CAPS ll 

Garantir o matriciamento das 
ações em saúde mental;  

Organizar os atendimentos dos usuários de 
saúde mental nas unidades da Atenção 
básica, com inclusão do prontuário 
eletrônico.   

Atenção Básica 

Número de unidades de saúde 
matriciados por saúde mental 

Implantar o serviço de 
emergência psiquiátricae 
psicológica da Saúde Mental; 

Elaborar o projeto de ambulatório em saúde 
mental Atenção Básica/MAC 

Serviço de emergência 
psiquiátrica e psicológica da 
Saúde Mental funcionando 

Capacitação permanente das 
equipes da saúde mental;  

 

Atenção Básica/MAC 

Número de capacitações em 
saúde mental realizadas Estabelecer um cronograma de no mínimo 

uma capacitação semestral para a equipe 
que atuam no serviço de saúde mental do 
município 

Adequação estrutural da sede do 
CAPS II;  

Adquirir eadequar os mobiliáriosno espaço 

Investimento/MAC 

Acompanhamento do processo 
estrutural de trabalho do CAPS Reestruturar os espaços de atendimento 

por profissionais 

 

Implantação de leitos de 
retaguarda de saúde mental em 

Adquirir e adequar o número de leitos de 
saúde mental de acordo com o PAR 

Investimento/MAC 
Número de leitos implantados 
no hospital regional de saúde 



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

 

34 

 

METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

hospital geral  Regional e a portaria. mental 

Implementar a rede de saúde 
mental  

Manter um coordenador para a rede de 
saúde psicossocial 

Atenção Básica/MAC 

Rede de saúde mental em 
ação estruturada 

Manter um médico psiquiatra para o 
atendimento da rede de saúde psicossocial 

Contratar profissionais psicólogas para 
atendimento na rede de saúde psicossocial 
de acordo com a demanda 

Implantação do CAPS AD. 

Buscar emendas para a construção do 
CAPS AD 

Investimento/MAC 

CAPS AD implantado 

Elaborar o projeto de CAPS AD e dar início 
ao serviço 

 
 
 

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 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implementar a Rede de 
Atenção à Saúde do Idoso:  

Monitorarlevantamento epidemiológico dos 
idosos do município  Atenção Básica 

Rede de Atenção à Saúde do 
Idoso atuante 

Reestruturar o atendimento a pessoa idosa 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Como preconiza os cadernos da atenção 
básica 

Desenvolver ações em parceria com o 
NASF à esta população  

Elaborar e implantar 01 
protocolo de organização da 
Rede e definir prioridade no 
atendimento; 

Elaborar protocolo de acesso da pessoa 
idosa com base na Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa Atenção Básica 

Número de ESF com protocolo 
de atendimento ao idoso 
implantado 

Garantir o atendimento 
continuado da pessoa idosa 
para os demais níveis de 
atenção e sua reabilitação;  

Organizar o fluxo de atendimento dentro da 
rede de atenção á saúde da pessoa idosa e 
nos diferentes níveis  
 

Atenção Básica 

Número de atendimentos 
continuados da pessoa idosa 
com resolutividade  

Reduzir a taxa de mortalidade 
prematuraem< 70 anos por 
Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis – DCNTS 
(doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias 
crônicas);  

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

Atenção Básica 

Número de casos de 
mortalidade prematuraem< 70 
anos por Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis – DCNTS 
(doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias 

crônicas)reduzidas 

(Desenvolver ações de prevenção as 
doenças do aparelho circulatório, câncer, 
diabetes e doenças respiratórias 
crônicas)nas ESF, academias da saúde em 
parceria com o NASF 

Monitorar a taxa de mortalidade 
prematuraem< 70 anos por Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis – DCNTS nas 
ESF 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Realizar ações de atividade 
física/ prática corporal 
destinadas aos idosos do 
município; 

Garantir articulação com o NASF e outros 
setores para realizar ações. 

Atenção Básica 

Número de ações de atividade 
física e pratica corporal 

realizada para a população 
idosa 

Capacitar os profissionais de 
saúde para educação 
permanente em saúde para 
idosos  

Buscar capacitações conforme perfil 
epidemiológico dos idosos e necessidades 
dos profissionais de saúde 

Atenção Básica/Gestão 

Número de capacitações 
realizadas 

Promover ação de prevenção 

de doença cardiovascular nas 

estratégias da saúde da 

família, enfatizando o controle 

do tabagismo, da obesidade, 

do sedentarismo, consumo de 

sal e de bebidas alcóolicas e o 

estímulo a uma alimentação 

saudável, para melhoria da 

qualidade de vida e diminuição 

da morbimortalidade por 

doenças cardiovasculares;  

Buscar parceria intersetorial e com o NASF 
para realizar oficinas de orientação e 
informação sobre as doenças 
cardiovasculares 
 

Atenção Básica 

Número de ações realizadas 
nas estratégias da saúde da 

família, enfatizando o controle 
do tabagismo, da obesidade, 

do sedentarismo, consome de 
sal e de bebidas alcóolicas e o 

estímulo a uma alimentação 
saudável, para melhoria da 

qualidade de vida e diminuição 
da morbimortalidade por 

doenças cardiovasculares; 

Garantir o programa municipal 

tabagismo com equipe das 

ESFs: médico, 

Realizar busca ativa do fumante 

Atenção Básica 
Número de ESF com 

programa do tabagismoem 
ação 

Orientar os usuários de tabaco sobre as 
doenças relacionadas ao uso do tabaco 

Manter a oferta do tratamento 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

dentista,enfermeiros e agente 

comunitário de saúde;  

Promover ação de prevenção 

das doenças respiratórias e 

orientações de hábitos de 

higiene e atitudes que 

previnem as doenças 

respiratórias;  

Adquirir material educativo e informativo e 
desenvolver ações com temas específicos 
nas academias e nas ESF em parceria com 
o NASF 
 

Atenção Básica 

Número de ações de 
prevenção das doenças 
respiratórias e orientações de 
hábitos de higiene e atitudes 
que previnem as doenças 
respiratórias realizadas; 

Aprimorar e implementaras 

academias de saúde no 

município; 

Realizar atividades físicas no mínimo 2 
vezes ao dia 

Investimento 
Número de ações realizadas 

nas academias de saúde 
Adquirir materiais para o desenvolvimento 
das ações programadas 

Garantir profissionais com especialidades 
nas ações e atividades desenvolvidas 

Ofertar hidroginástica aos 

idosos; 

Buscar parcerias intersetorial com clubes e 
associações no município Atenção Básica 

Número de pessoas idosas 
praticando hidroginástica 

Contratar profissionais especializados 
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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 práticasde saúde e às medicinas 
tradicionais, com controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais. 

 

METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Fortalecer a saúde indígena;  

Buscar parceria para atividades de 
educação em saúde com os programas da 
atenção básica e o NASF 

SESAI 

 

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 

Buscar parceria para atividades 

de educação em saúde com os 

programas da atenção básica;  

Realizar ações de prevenção e promoção 
de saúde com os programas da atenção 
básica 

SESAI/Atenção Básica 

Número de ações em parceria 
realizadas 

Implantar academia da saúde na 

área indígena;  

Pleitear no mínimo 1academia da saúde 
para cada aldeia indígena por meio de 
emendas 

Investimento/SESAI 
Número de academias 
implantadas nas aldeias 
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Melhorar acesso aos serviços 

especializados.  

Garantir o acesso aos pacientes por meio 
de transportes MAC 

Número de consultas e 
exames especializados 
realizados na SESAI 

Melhorar a logística de transporte 

aos pacientes indígenas para o 

tratamento no serviço de 

hemodiálise 

Garantir o serviço de transporte para os 
pacientes de hemodiálise 

SESAI/MAC 

Acompanhar o atendimento 
logístico de transporte da 
SESAI para a hemodiálise 

Garantir as informações com 

relação as atividades e 

procedimentos realizados pela 

equipe multidisciplinar 

Garantir as informações aos usuários 
indígenas dos serviços ofertados pela rede 

SESAI/Atenção Básica 

Número de informações 
realizadas 

Garantir á equipe multidisciplinar 

indígena acesso e possibilidade 

para executar o processo de 

trabalho da atenção básica nas 

unidades de saúde. 

Reestruturar o processo de trabalho em 
saúde da atenção básica nas unidades de 
saúde indígenas 
 

SESAI 

Proporção de acesso da 
equipe multidisciplinar 
desenvolvendo suas 
atividades 

Garantir profissionais na equipe 
multidisciplinar de acordo com a capacidade 
logística instalada 

Proporcionar condições de acesso a equipe 
para executar o processo de trabalho nas 
unidades de saúde indígenas 

Garantir á gestante indígena 

acesso aos exames 

complementares necessários 

Garantir o acesso as pacientes por meio de 
transportes de acordo com os 
agendamentos 

           SESAI 

Número de acesso aos 
exames complementares 
realizado pela gestante 
indígena 

Fortalecer o controle social nas 

unidades de saúde indígena. 

Criar o conselho local em cada unidade de 
saúde indígena            SESAI 

Número de unidades 
indígenas com controle social 
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implantado 

 
 

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 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Disponibilizar vacina contra HPV 

pelo SUS cedida pelo Estado, 

conforme preconizado pelo MS; 

Realizar busca ativa da população 
preconizada nas escolas municipais, 
estaduais e privada. 

Vigilância emSaúde 

Proporção de vacina contra 
HPV pelo SUS cedida pelo 
Estado realizada 

Priorizar o atendimento ao público alvo nas 
ESFs 

Participação efetiva dos ACS na busca da 
população preconizada 

Alcançar 100% de registros de 

óbitos alimentados no SIM até 60 

dias do final do mês de 

ocorrência;  

Realizar busca dos registros de óbitos dos 
locais de ocorrência 

Vigilância emSaúde 

Proporção de registros de 
óbitos registrados no SIM 

Garantir acesso ao sistema online com 
internet que suporte o sistema 

Alimentar 100% de registros de 

nascidos vivos no Sinasc até 60 

dias do final do mês de 

ocorrência;  

Realizar busca dos registros de nascidos 
vivos dos locais de ocorrência 

Vigilância emSaúde 

Proporção de registros de 
nascidos vivos no SINASC 
realizados Garantir acesso ao sistema online 

Otimizar ações para alcançar 

cobertura vacinal preconizada em 

Realizar busca ativa dos faltosos 
 Vigilância emSaúde 

Proporção de cobertura 
vacinal preconizada no 

calendário básico alcançada Capacitar as equipes das ESFs sobre o 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

80% dasvacinas do calendário 

básico recomendadas pelo 

Programa Nacional de 

Imunização-PNI;  

calendário de vacinação 
 

Emitir relatório mensal de cobertura de 
vacinação por ESFs 

Manter o sistema SIPNI alimentado 

Garantir acesso ao sistema online, 
melhorando a qualidade de internet nas 
ESFs e na Vigilância em Saúde 

Elaborar mecanismo de melhora na 
divulgação de vacinação 

  

Realizar, pelo menos, 100% do 

número de análises obrigatórias 

para o parâmetro coliformes 

totais;  

Garantir a coleta e envio de análise de água 
do sistema SISAGUA, PEMQSA, PRO-
IODO e PRO-LEITE 

Vigilância emSaúde 
Proporção de análise para o 

parâmetro coliforme realizado Manter o convênio com o Lacen 

Manter o serviço deintersetorialidade com a 
sanesul 

Enviar pelo menos 1 (um) lote do 

Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (Sinan), 

semanalmente,  

Capacitar os profissionais das unidades 
notificadoras da importância da notificação 
compulsória 

Vigilância emSaúde 

Número de lotes enviados 
para o Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação 
(Sinan), semanalmente 

Garantir o registro no Sinan 

Garantir internet de boa qualidade para o 
envio de lotes 

Encerrar 80% ou mais das 

doenças compulsórias imediatas 

registradas no Sinan, em até 60 

dias a partir da data de 

Garantir o registro de todos os campos das 
fichas de notificação do SINAN 

Vigilância emSaúde 

Proporção de doenças 
compulsórias imediatas 

registradas no Sinan 
encerradas 

Executar fluxograma entre as unidades 
notificadoras e a epidemiologia buscando 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

notificação;  um processo de trabalho intersetorializado 

Realizar pelo menos 2testes de 

sífilis por gestante;  

Garantir material para realização do teste 
Vigilância emSaúde 

Número de testes de sífilis 
realizados por gestante 

Capacitar os profissionais de saúde das 
Esfs através da educação permanente 

Aumentar o número de testes de 

HIV realizados;  

Sensibilizar a população da importância da 
realização do teste rápido Vigilância emSaúde 

Proporção de testes HIV 
realizados 

Preencher o campo “ocupação” 

em, pelo menos, 100% das 

notificações de agravos e 

doenças relacionados ao 

trabalho;  

Capacitar os profissionais de saúde quanto 
ao preenchimento das notificações (CAT)de 
agravos e doenças relacionados ao trabalho 

Vigilância emSaúde 

Proporção de preenchimento 
do campo "ocupação" nas 
notificações de agravos 

relacionados ao trabalho. 
Realizar visitas técnicas para investigação 

Desenvolver atividades educativas com a 
rede sentinela 

Alcançar 75% de cura de casos 

novos de tuberculose pulmonar 

bacilífera;  

Monitorar mensalmente o paciente, quando 
possível iniciar com TDO 

Vigilância emSaúde 

Proporção de cura de casos 
novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera; Orientar o paciente em relação ao benefício 

do tratamento 

Garantir os exames dos contatos 
intradomiciliares 

Realizar 100% de exame anti-
HIV entre os casos novos de 
tuberculose 

Orientar os pacientes sobre a importância 
de realizar a sorologia 

Vigilância emSaúde 
Proporção deexameanti-HIV 

entre os casos novos de 
tuberculose realizados 

Garantir exames anti HIV para todos os 
casos novos diagnosticados 

Realizar 90% de registro de 

óbitos com causa básica definida;  

Executar fluxograma entre as unidades ( 
hospitais, IML) e a epidemiologia buscando 
um processo de trabalho intersetorializado 

Vigilância emSaúde 
Proporção de registro de 
óbitos com causa básica 

definida realizada 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Realizar as correções de óbitos mal 
definidas em tempo hábil 

 
 

Garantir internet de boa qualidade para a 
realização do serviço 

Ampliar o número de notificações 

com casos de doenças ou 

agravos relacionados ao trabalho 

notificados pelas redes sentinela;  

Sensibilizar os profissionais da saúde da 
importância da notificação de doenças ou 
agravos relacionados ao trabalho  

Vigilância emSaúde 

Número de notificações com 
casos de doenças ou agravos 

relacionados ao trabalho 
notificados 

Alimentar regularmente o banco de dados 
SINAN 

Capacitar as unidades sentinelas do 
município e da microrregião de Aquidauana 

Apoiar a execução do planejamento e a 
operacionalização do programa PMAQ em 
parceria com a atenção básica e o NASF 

Reduzir a incidência de AIDS em 

menores de 5 anos;  

Monitorar e sensibilizar as gestantes 
durante o pré natal garantindo a realização 
do teste rápido 

Vigilância emSaúde 
Número de incidência de AIDS 

em menores de 5 anos 

Realizar 90% de cura de casos 

novos de hanseníase;  

Monitorar mensalmente o paciente durante 
todo o tratamento de esquema de 
hanseníase 

Vigilância emSaúde 
Proporção de cura nos casos 

novos de hanseníase 

Realizar o exame em, pelo 

menos, 90% dos contatos 

intradomiciliares dos casos novos 

de hanseníase;  

Realizar busca ativa na área 

Vigilância emSaúde 

Proporção de exames 
intradomiciliares dos casos 

novos de hanseníase 
realizados 

Garantir os exames dos contatos 
intradomiciliares 

Intensificar as ações de controle 
Realizar ações de prevenção já 
preconizadas pelo PNCD e buscar parcerias 

Vigilância emSaúde Número de ações realizadas 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

do Aedes aegypti com foco na 

promoção e prevenção de 

endemias 

de ações mobilizadoras junto à população e 
outros segmentos 

Intensificar as ações de educação em 
saúde nas escolas, universidades, 
associações, Esfs e da população em geral 

Executar o projeto anual de combate ao 
Aedes aegypti 

Manter em zero o número 

absoluto de óbitos por Dengue;  

Manter as campanhas de prevenção e 
sensibilização da população 

Vigilância emSaúde Número de óbitos por Dengue 
Executar o plano de contingência de 
combate a dengue em parceria com o 
controle social 

Apoiar, incentivar e divulgar o comitê da 
dengue 

Realizar 90% de visitas 

domiciliares em seis ciclos para 

controle da dengue; 

Manter a equipe atualizada com relação ao 
índice de pendência de imóveis fechados 
semanalmente Vigilância emSaúde 

Proporção de visitas 
domiciliares realizadas em seis 
ciclos para controle da dengue Garantir mecanismos de suportepara a 

realização das ações (transporte, EPI, EPC) 

Intensificar as ações de controle 

da Leishmaniose nos 

reservatórios e vetores 

Realizar ações de educação em saúde nas 
escolas, ESFs,associações de bairro. 

Vigilância emSaúde Número de ações realizadas 
Manter os exames de leishmaniose em 
cães do município constantemente 

Capacitar equipe de entomologia para atuar 
na área através da educação permanente 

Garantir o fornecimento de EPI para os 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

profissionais atuantes 

Realizar o controle toxicológico da saúde do 
trabalhador conforme estabelece o 
protocolo do LACEN 

Manter em zero o número 

absoluto de óbitos por 

leishmaniose visceral;  

Capacitar os profissionais de saúde através 
da educação permanente para a realização 
de diagnóstico diferencial e notificação para 
intervenções imediatas Vigilância emSaúde 

Proporçãode óbitos por 
leishmaniose visceral 

Intensificar as ações e sensibilizar os 
profissionais da saúde e a população 
quanto a sua gravidade 

Vacinar 80% de cães na 

campanha de vacinação anti-

rábica canina;  

Realizar o Dia D de vacinação antirrábica 
no município e distritos e área rural 

Vigilância emSaúde 
Proporção de vacinação anti-

rábica canina 

Intensificar a divulgação das ações a serem 
realizadas nas propagandas volantes e nos 
sites e mídias do município 

Realizar busca ativa para atingir a meta de 
cobertura de pactuado 

Realizar ações integradas com as equipes 
de vigilância sanitária e controle de vetores 

Construção do eco ponto 

adequado coberto para 

armazenamento de pneus;  

Conscientizar os gestores da necessidade e 
importância de um espaço coberto e 
apropriado para armazenar os pneus 

Vigilância emSaúde Eco ponto construído 

Fortalecer a rede de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador;  

Garantir a execução do planejamento das 
ações em saúde do trabalhador pactuado 
entre a gestão municipal e estadual 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Fazer parceria com o setor de vigilância 
sanitária do município para a fiscalização 
dos ambientes de trabalho 

Vigilância emSaúde 
Número de ações na Rede de 

atenção a saúde do 
trabalhador realizadas 

Intensificar as ações da CISTT junto ao 
conselho municipal de saúde de 
Aquidauana e microrregião 

Executar o plano de ação do diagnóstico 
situacional da saúde do trabalhador e da 
trabalhadora 

Realizar educação permanente para os 
profissionais de saúde do município e da 
microrregião de Aquidauana 

Pleitear a implantação do 

CEREST 

Elaborar o projeto de acordo com a 
legislação 

Vigilância em Saúde CEREST implantado 
Dar condições de estruturação do serviço 
no município e na microrregião 

Capacitar a equipe técnica da saúde do 
trabalhador no município e ampliar o serviço 
na microrregião. 

Realizar encontros com as 

referências técnicas dos 

municípios da área de 

abrangência do CEREST para 

definir as estratégias para 

desenvolvimento de ações em 

Fazer visitas técnicas aos municípios da 
microrregião para falar da importância da 
implantação da CISTT nos municípios e 
implantação do serviço de vigilância em 
saúde do trabalhador 

Vigilância em Saúde 
Número de encontros com as 

referencias técnicas realizados 

Levantar dados de agravos e doenças 
relacionadas ao trabalho através de 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

saúde do trabalhador;  notificações 

Realizar ações educativas na microrregião 

Realizar e dar suporte técnico na 

rede de Saúde de Aquidauana e 

Microrregião em investigação de 

agravos em Saúde do 

Trabalhador;  

Investigar todos os acidentes de trabalho 
ocorridos e notificados no município e na 
microrregião 

Vigilância emSaúde 
Acompanhamento das ações 

realizadas na saúde do 
trabalhador 

Realizar a capacitação da rede sentinela no 
preenchimento das fichas de notificação dos 
agravos relacionados ao trabalho 

Fazer busca ativa de casos de 

acidentes de trabalho grave, para 

a realização de notificação 

compulsória;  

Monitorar diariamente veículos de imprensa, 
periodicamente os atestados de óbitos no 
setor de epidemiologia. Vigilância emSaúde 

Número de notificação 
compulsória de casos de 

acidente de trabalho Fortalecer parceria com IML e corpo de 
bombeiros 

Ofertar ginástica laboral para os 

servidores da área privada e 

pública,  

Fazer visitas técnicas em local de trabalho 
para verificar a necessidade da realização 
da ginastica laboral 

Vigilância emSaúde 
Número de ginástica laboral 
para os servidores da área 
privada e pública ofertado 

Implementar a execução  do cronograma de 
atendimento aos locais de trabalho que 
apresentaram maior necessidade 

Intensificar parceria entre 
Vigilância sanitária e saúde do 
trabalhador 
 

Fortalecer o vínculo entre os setores 
através de ações em conjunto 

Vigilância emSaúde 
Número de ações em parceria 

realizadas 

Realizar ações educativas de 

prevenção e promoção sanitárias 

nas Associações religiosas, 

Realizar orientação sanitária no momento 
da inspeção, como: manipulação de 
alimentos, uso de EPIs, orientação nas 

Vigilância emSaúde 
Número de açõeseducativas 

de prevenção e promoção 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

profissionais liberais e escolas;  feiras, nas quermesses e escolas sanitárias nas  

Associações religiosas, 
profissionais liberais e 
escolasrealizadas 

Realizar ações de vigilância 
sanitária no município 

Inspecionar estabelecimentos sujeitos a 
vigilância sanitária públicas e privadas nas 
áreas de saúde, alimento e de serviço de 
interesse a saúde 

Vigilância emSaúde 
Número de ações de vigilância 

sanitária no município 
realizadas 

Realizar a Vigilância da 

Qualidade da Água para 

Consumo Humano  

Monitorar o sistema de abastecimento da 
qualidade dágua do município 

Vigilância emSaúde 
Proporção de análises 

realizadas em amostras de 
água para consumo humano 

Solicitar laudo de limpeza de caixa dágua 
aos estabelecimentos de competência da 
VISA 

Alimentar o SISAGUA com dados 

da vigilância e controle da 

qualidade da água; 

Dar condições á continuidade ao programa 

Vigilância emSaúde Acompanhar o SISAGUA 

Atender 100% as demandas das 

reclamações da população; 

Capacitar e requisitar mais profissionais 
para garantir a execução do serviço  

Vigilância emSaúde 
Proporção de reclamações da 

população atendidas 
Realizar planejamento de educação em 
saúde ambiental para animais de uso em 
veículos de tração animal 

Garantir 100% a coleta de 

alimentos para análise 

Capacitar através da educação permanente 
os demais funcionários para garantir a 
execução do serviço 

Vigilância emSaúde 
Proporção de coleta de 
alimentos para análise 

Garantir 100% da coleta de água Fomentar e apoiar a gestão pública a   
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

para análise elaboração e execução das legislações em 
saúde ambiental 

Adquirir materiais suficientes para atender o 
programa 

Vigilância emSaúde 
Proporção de coleta de água 

para análise Capacitar e requisitar profissionais para o 
desenvolvimento do processo de trabalho 

Elaborar plano para implantar 

eco pontos em locais 

estratégicos para descarte e 

recolhimento de materiais inertes; 

 

Conscientizar os gestores da necessidade e 
importância de um local apropriado para o 
descarte de materiais recolhidos. 

Vigilância emSaúde 

Eco pontos para descarte e 

recolhimento de materiais 

inertes implantados 

 

Elaborar um plano em parceria com o setor 
de obras, planejamento e urbanismo,que 
realizam a coleta e dão um destino próprio. 

Construir um espaço de 

armazenamento de produtos 

químicos para o CCV (inseticidas 

e larvicidas); 

 

Conscientizar o gestor quanto a 
necessidade de construir um espaço 
apropriado e adequado para o 
armazenamento de produtos químicos e 
também dos equipamentos utilizados 

Investimento 

Espaço de armazenamento de 

produtos químicos para o CCV 

(inseticidas e larvicidas) 

construido 

 

Realizar ação educativas no 
setor regulado. 

Promover cursos de capacitação em todos 
seguimentos de competência da Vigilância 
Sanitária.(comércio de alimentos, serviços 
de alimentação, serviços de saúde, serviços 
de interesse da saúde e Medicamentos.). 
Aquisição de material informativos referente 
à capacitação. 

Vigilância em Saúde 
PFVISA- Portaria 

2.943/16 

Folha de frequência dos 
participantes e número de 

ações educativas realizadas 
no setor regulado. 

Material informativo  

Adesão ao projeto EDUCANVISA Estabelecer e articular parceria com a 
Secretaria de Educação para adesão ao 

Vigilância em Saúde 
PFVISA- Portaria 

Adesão ao projeto 
EDUCANVISA oficializado e 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

projeto, para capacitação de professores e 
profissionais em educação para atuarem 
juntos com a SESAU e VISA sobre as 
práticas da Vigilância Sanitária 

2.943/16 Profissionais capacitados. 

Ação educativas para população: 
Mobilização alusiva ao DIA 

NACIONAL DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA. 

Palestras com temas sobre vigilância 
sanitária. 
Mobilização na praça central e em outros 
pontos do município (apresentações 
culturais e distribuição de materiais 
informativos) em parcerias com setores 
ligados a VISA e estabelecimentos de 
ensino e associações. Aquisição de 50 
camisetas alusivas ao evento. 

Vigilância em saúde 
PFVISA- Portaria 

2.943/16 

Mobilização e palestras 
realizadas e distribuição de 

material informativo em VISA. 
Lista de presença nas 

palestras(Escolas, 
Universidades ou Institutos 

Federais). 
Camisetas confeccionadas. 

Capacitação dos fiscais e 
técnicos em VISA sobre ações de 
dengue. 

Capacitação através da educação 
permanente dos fiscais e técnicos em VISA 
quanto a identificação de larvas e outros 
vetores para possíveis notificações e 
autuações em caso de riscos á saúde 
pública nos estabelecimentos de 
competências da Vigilância Sanitária. 

Vigilância em saúde 
PFVISA- Portaria 

2.943/16 
Técnicos e fiscais capacitados 

Capacitação dos fiscais e 
técnicos em VISA sobre atuação 
em saúde do Trabalhador. 

Atuar ativamente na orientação e 
conscientização tanto do empregador como 
do empregado sobre segurança e saúde do 
trabalhador no ambiente de trabalho em 
todos segmentos de competência da 
vigilância Sanitária. 

Vigilância em saúde 
PFVISA- Portaria 

2.943/16 

Fiscais e técnicos capacitados 

Expansão do PROJETO Cadastrar 100% e orientar quanto Vigilância em saúde Pequenos produtores e 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

INCLUSÃO PRODUTIVA COM 
SEGURANÇA SANITARIA, RDC 
49/2013 

adesão,os pequenos produtores e 
associações que trabalham no 
processamento de alimentos na região de 
Cipolândia(INDAIÁS) , ambulantes da área 
urbana que trabalham de forma informal e 
hotéis e pousadas da região do pantanal 

PFVISA- Portaria 
2.943/16 

ambulantes cadastrados e 
orientados, 100% que 

aderiram ao Projeto RDC 
49/2013 

Estruturação física e recursos: 
materiais para o setor de 
vigilância sanitária. 

Aquisição de 04(quatro)computadores para 
otimizar as ações dos programas GSEA, 
VIGIAGUA, SINAVISA, NOTIVISA E 
SNGPC. 

Vigilância em saúde 
PFVISA- Portaria 

2.943/16 

Equipamentos instalados, 
comprovação de nota fiscal. 

Todos uniformizados. 
Carro em condições. 

Aquisição de uniformes. 

Manutenção do veículo da Vigilância 
Sanitária quanto á combustível e outros 
acessórios quando necessários.   

 

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 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implantar no organograma o 
Núcleo de Assistência 
Farmacêutica; 

Solicitar junto a SESAU, CMS e Câmara de 
Vereadores a alteração da lei que define o 
organograma da saúde. Atenção Básica 

Reestruturação do 
organograma 

Criar o cargo de assistência farmacêutica e 
garantir um coordenador responsável. 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Garantir compra de medicamento 
através de processo licitatório;  

Melhorar a internet para garantir que o 
Sistema G-SEA forneça informações 
fidedignas. 

Atenção Básica 
Número de licitações para 
compra de medicamentos 

realizados 

Manter a lista de medicamentos a serem 
adquiridos pelo período de 12 meses e 
encaminhar à SESAU para dar andamento 
junto ao setor competente. 

Elaborar previsão antecipada de no mínimo 
6 meses, mantendo o estoque da farmácia 
básica 

Ampliar o acesso e melhorar a 
organização e qualidade da 
assistência farmacêutica de alto 
custo;  

Melhorar a estrutura física da Farmácia 
Municipal. 

Atenção Básica 
Número de usuários atendidos 
da assistência farmacêutica de 

alto custo 

Orientar os profissionais médicos da média 
e alta complexidade sobre os Protocolos 
Clínicos do Ministério da Saúde e elencar 
os medicamentos disponibilizados pela 
SES/MS e Casa da Saúde. 

Reestruturar a infraestrutura 
física da farmácia municipal; 

Ampliar o espaço físico ( banheiros para 
usuários, sala para o coordenador, 
almoxarifado, espaço da dispensação) e 
restaurar a infraestrutura da farmácia 

Programar o Modelo de Atenção 
à Saúde no município por meio 
do cumprimento dos princípios 
estabelecidos na Política 
Nacional de Assistência 

Aumentar o número de profissionais 
farmacêuticos dentro da SESAU. 

Atenção Básica 

Acompanhar o processo de 
trabalho da assistência 
farmacêutica Implantar a REMUME 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Farmacêutica;  

Contribuir sob a ótica da 
Assistência Farmacêutica para o 
desenvolvimento do conjunto de 
ações de caráter individual ou 
coletivo, com promoção da 
Saúde, prevenção de doenças, 
diagnóstico, tratamento e 
reabilitação; 

Capacitar e orientar os profissionais 
envolvidos quanto ao autocuidado, higiene, 
limpeza, cuidados básicos de saúde e 
noções de legislação e vigilância em saúde. 

Atenção Básica 

Número de ações de caráter 
individual ou coletivo, com 
promoção da Saúde, 
prevenção de doenças, 
diagnóstico, tratamento e 
reabilitaçãona assistência 
farmacêutica realizadas 

Entregar panfletos e materiais de orientação 
aos usuários do SUS. 

Realizar a prevenção e promoção de saúde 
por meio depalestras, rodas de conversa 
para a comunidade. 

Buscar a necessária integração 
da Assistência Farmacêutica com 
o sistema de saúde, bem como 
sua inclusão nos instrumentos de 
gestão, de forma a produzir 
resultados efetivos na melhoria 
dos serviços farmacêuticos; 

Implementar a comunicação com os setores 
financeiro e de gestão da SESAU e 
coordenação técnica. 

Atenção Básica 
Processo de trabalho no setor 
da assistência farmacêutica 

Previsão para o financiamento 
para a estruturação dos serviços 
e a organização de ações da 

Disponibilizar maior acesso à dotação 
financeira. 

Investimento 

Processo de trabalho no setor 
da assistência farmacêutica 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Assistência Farmacêutica com 
capacidade de resolução, 
conforme Portaria GM/MS n. 
204/2007 de 29 de janeiro de 
2007;  

Participar das ações de planejamento 
eutilização de orçamento. 

Incluir a assistência farmacêutica 
para o atendimento de demandas 
judiciais e suas atividades 
consistirá em instruir o processo, 
tanto para a aquisição, quanto 
para a defesa, além da 
dispensação do medicamento ao 
usuário; 

Disponibilizar uma sala para coordenação 
com intuito de atender aos usuários de 
demanda judicial. 

Atenção Básica 
Processo de trabalho no setor 
da assistência farmacêutica 

Priorizar o profissional farmacêutico à frente 
do atendimento de ações judiciais, 
principalmente em conjunto à SES/MS, para 
dar melhor resolutividade às ações 
compartilhadas. 

Manter a comunicação com o setor jurídico 
da Prefeitura Municipal. 

Promover educação permanente 
dos profissionais das áreas de 
armazenamento, distribuição e 
dispensação de medicamentos. 

Priorizar a educação permanente, com 
realização de escala de trabalho entre os 
funcionários do setor. 

Investimento 

Proporção de ações de 
educação permanente 
realizadas 

Descentralização da farmácia 
básica municipal, conforme 
proposta daconferencia municipal 
de saúde 

Aumentar o acesso aos usuários á 
assistência farmacêutica 

Investimento 

Demanda populacional 
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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 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Realizar concurso público para a 

área de Saúde da Família e 

áreas da saúde ainda não 

contempladas no concurso 

vigente, assegurando mais 

profissionais 

Viabilizar condições e realizar busca das 
necessidades de profissionais na área da 
saúde 

Investimento 

Proporção de profissionais 
concursados desenvolvendo 
o processo de trabalho em 
saúde Promover o concurso público 

Pagamento do prêmio variável de 

qualidade (PMAQ) para todos 

profissionais da atenção básica, 

NASF e CEO conforme 

produtividade individual na 

equipe;  

Rever se a lei Municipal está em 
consonância com a lei Federal vigente, e 
realizar os ajustes necessários 

Atenção Básica 
Número de profissionais que 

recebem o prêmio PMAQ 

Pagamento aos servidores que 

estão no controle da dengue 

referente ao prêmio de incentivo 

de produtividade;  

Viabilizar condições de acordo com a Lei 
Municipal vigente 

Investimento 
Número de servidores do 
controle da dengue que 

recebem incentivo 

Solicitarmeio de transporte para 

as reuniões e eventos e recursos 

Dar condições de transporte para eventos e 
capacitações, assim como disponibilizar 
condições de material de consumo e 

Investimento 
Desenvolvimento do 
processo de trabalho dos 
ACS e AES com EPI 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

materiais como camisetas, 

calçados, crachás, filtro solar de 

qualidade, bolsa e guarda-chuva, 

materiais de escritório para os 

Agentes Comunitários de Saúde 

e de Endemias e demais 

servidores, que executam 

trabalho de campo, para melhoria 

de seu trabalho;  

material permanente para melhoria do 
trabalho 

assegurados 

Fazer e implantar de forma 

participativa, o Plano de Carreira, 

Cargos e Salários dos 

Trabalhadores da Saúde (PCCS-

SUS) com investimento na 

qualificação profissional de 100% 

desses servidores, em parceria 

com órgãos afins e 

universidades;  

Viabilizar discussão permanente através 
damesa municipal de negociação 
permanente do SUS para efetivar o plano 

Investimento 

Plano de Carreira, Cargos e 
Salários dos Trabalhadores 

da Saúde (PCCS-SUS) 
implantado 

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

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

Incentivar os profissionais a buscar 
qualificação profissional priorizando o 
estatutário. 

    

Ampliar o número de pontos de 

Tele Saúde Brasil Redes.  

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

Investimento 
Número de tele saúde 
implantados  
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Fazer cumprir a Lei Ordinária nº 

2.450/2016 que institui a mesa 

municipal de negociação 

permanente do SUS (MMNP-

SUS);  

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

Investimento 

Mesa municipal de 
negociação permanente do 
SUS (MMNP-SUS) 
implantada 

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

Criar um espaço deeducação 

permanente para execução e 

suporte dos servidores  

 

Elaborar projeto de educação permanente 
de acordo com a Portaria MS 3.194 de 
28/11/2017 

 

 

Disponibilizar mecanismo e recursos 
humanos necessários para a execução do 
projeto 

Capacitar e treinar todos os servidores 
admitidos na SESAU antes de exercer sua 
função(HumanizaSUS e Acolhimento) 

Investimento 
Número de ações e 
profissionais capacitados 

 
 
 

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 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Fomentar Política Municipal de 

Educação permanente alinhada a  

Política Nacional 

Realizar oficinas, simpósios e fórum de 
capacitação aos profissionais na área da 
saúde pública 

Investimento 
Número de ações de 

educação permanente 
realizadas 

Utilizar todos os meios de 

comunicação para informar e 

conscientizar a população sobre 

a necessidade da participação 

popular no processo de 

crescimento do Sistema Único de 

Saúde;  

Fomentar através da imprensa 
escrita,falada e rede sociais a importância 
do Controle Social no Sistema único de 
Saúde 

Investimento 
Número de ações 

desenvolvidas  

Estimular os conselhos locais de 

saúde, em parceria com a 

sociedade civil organizada, a 

promoverem a educação em 

saúde às comunidades. (atenção 

básica/CRAS);  

Implantar o Conselho Gestor em todas as 
Unidades de Saúde 

Investimento 
Número de ações 

desenvolvidas em parceria 

Promover articulações entre o 

Conselho Municipal de Saúde e o 

Conselho Municipal do Idoso 

para elaboração e efetivação das 

ações de proteção à saúde 

integral do idoso, de acordo com 

o Estatuto do Idoso, e fazer valer 

Elaborar um calendário de reuniões entre os 
dois conselhos 

Gestão 
Número de ações 

desenvolvidas em parceria 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

e cumprir verdadeiramente este 

estatuto, através de ações da 

atenção básica e gestão 

participativa;  

Promover articulações entre o 

Conselho Municipal de Saúde e o 

Conselho Municipal da Criança e 

do Adolescente para elaboração 

e efetivação das ações de 

proteção à saúde integral da 

criança e adolescente, de acordo 

com o Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), e fazer valer 

e cumprir verdadeiramente este 

estatuto, através de ações da 

atenção básica e gestão 

participativa;  

Elaborar uma forma de interação entre os 
dois conselhos 

Gestão 
Número de ações 

desenvolvidas em parceria 

Promover articulações entre o 
Conselho Municipal de Saúde e o 
Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência para elaboração 
e efetivação das ações de 
proteção à saúde, através de 
ações da atenção básica e 

Elaborar uma forma de interação entre os 
dois conselhos 

Gestão 
Número de ações 

desenvolvidas em parceria 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

gestão participativa. 

Garantir caixas de sugestões, 
críticas e elogios em todos as 
unidades de saúde do SUS 

Manter caixas de sugestões existentes e 
ampliar o serviço 

Gestão 

Número de caixas de 
sugestões, críticas e elogios 
nos estabelecimentos 
municipais de saúde do SUS 

Manter o conselho de Saúde 

cadastrado no Sistema de 

Acompanhamento dos Conselhos 

de Saúde (Siacs);  

Atualizar o cadastro no Sistema de 
Acompanhamento dos Conselhos de Saúde 
(Siacs) Gestão Cadastro do CMS 

Implementação da política 

municipal de HumanizaSUS, 

Capacitar profissionais da saúde com 
conhecimento da política de humanização 
por meio de oficinas, simpósios e fórum 

Investimento 
Número de ações realizadas 
na política de humanização 

Renovar, ampliar e executar 

manutenção preventiva e 

corretiva da frota de veículos da 

SESAU 

Reestruturar o serviço e o espaço físico 

Investimento 
Número de carros da SESAU 

em uso 

Aumentar o número de motoristas 

Garantir manutenção aos veículos da 
SESAU 

Adquirir veículos por meio de emendas 

Reforma e adequação do 

almoxarifado central 

Condicões de equipamentos e materiais 
para adequar o almoxarifado central da 
SESAU 

Investimento 
Avaliação da estrutura física 

do almoxarifado 

Aquisição de bens permanentes( prateleiras 
,mesas, cadeiras, ar condicionado e 
armário) para estruturação do almoxarifado 

Adequar a ambientação do almoxarifado 

Contratação de dois profissionais para dar 
suporte ao almoxarifado 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implementar o sistema de 

informatização do almoxarifado 

central relacionado aos materiais 

da SESAU; 

Aquisição de dois computadores e 
acessórios e uma impressora 

Investimento 

Capacidade do processo de 
trabalho no almoxarifado 

Disponibilizar o acesso à internet 

Implementar o sistema de 

informatização do almoxarifado 

da SESAU 

Efetivar a execução de rotina do G-sea para 
controle de estoque e elaboração de 
relatórios 

Gestão 

 

Garantir pleno funcionamento do 

Controle social ( CMS, Conselho 

Gestor) 

Garantir estrutura física, secretaria 
executiva, participação dos conselheiros 
nas plenárias e conferencias estaduais e 
nacionais 

Gestão 

 

 
 

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 eficiência para o SUS. 

 

METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implementar o serviço de 

ouvidoria do SUS;  

Realizar reuniões nas unidades de saúde, 
hospitais e associações de bairros, 
informando e orientando como devem ser 
realizados as manifestações, melhorando a 
qualidade da internet para alimentação do 
sistema 

Gestão 
Capacidade do processo de 

trabalho no núcleo de 
ouvidoria 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Aumentar o número de 

profissionais auditores; 

Contratar um profissional de enfermagem 
para a função de auditor Investimento 

Proporção de auditores 
atuantes 

Implementar o serviço de 

auditoria;  

Garantir o serviço da internet de qualidade 
Investimento 

Capacidade do núcleo de 
auditoria 

Proporcionar capacitação 

especifica para a equipe de 

auditores 

Realizar capacitação para a equipe de 
auditores Investimento 

Número de capacitações 
para a equipe de auditores 

Melhorar a estrutura de materiais 

e equipamentos do Núcleo de 

Auditoria; 

Adquirir material permanente:6 cadeiras 
giratórias, 6 cadeiras com almofada 
simples, 2 arquivos 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 

Investimento 
Acompanhamento do 

processo de trabalho no 
núcleo de auditoria 

Criar no âmbito da SESAU o 

Núcleo de Tecnologia da 

Informática; 

Criação do Núcleo de Informática 

Investimento 

Núcleo de informática no 
organograma da saúde 

Aprimorar o sistema e-SUS e 

processamento de dados, 

ampliando a rede de 

comunicação de internet e 

manutenção permanente dos 

sistemas, computadores, 

Melhorar internet 

Investimento 
Capacidade de internet 

ampliada 

Contemplar todos os consultórios médicos, 
odontológicos e de enfermagem com 
computadores, impressoras e internet de 
boa qualidade 

Aquisição de novos computadores e kits 
para manutenção e troca quando 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

impressoras, redes, dentre 

outros;  

 

necessário de peças de computadores e 
impressoras 

Contratação de três funcionários para a 
realização de manutenção preventiva e 
corretiva dos sistemas e das máquinas e 
rede de informática da SESAU 

Disponibilização de sala ampla e adequada 
para realização de manutenção, conserto, 
recarga de tonner e armazenagem de peças 
e máquinas novas e usadas desta 
Secretaria 

Manter capacitação sistemática 

dos profissionais de saúde no 

sistema e-SUS e demais 

sistemas, possibilitando acesso 

aos treinamentos dentro e fora do 

município;  

Proporcionar condições para os 
profissionais de saúde realizarem 
treinamento no sistema e-sus, através da 
educação permanente Investimento 

Número de capacitações 
realizadas por profissionais 
de saúde no sistema e-SUS 
e demais sistemas, 
possibilitando acesso aos 
treinamentos dentro e fora do 
município; 

Implementaro Núcleo de 

Planejamento em Saúde.  

Proporcionar condições de capacitação 
para os profissionais do núcleo 

Gestão/Investimento 
Capacidade do processo de 

trabalho no núcleo de 
planejamento em saúde 

Proporcionar condições de capacitar as 
coordenações da atenção á saúde, 
conhecendo os instrumentos de 
planejamento em saúde 

Adquirir materiais permanentes para o 
desenvolvimento do processo de trabalho ( 
banner, impressora, HD externo, DVD) 
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METAS AÇÕES 
BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
INDICADOR 

Implementaro Núcleo de 

Recursos humanos da SESAU 

Proporcionar condições de capacitação 
para os profissionais do núcleo 

Gestão/Investimento 

 

Adquirir materiais permanentespara o 
desenvolvimento do processo de trabalho ( 
estabilizador, HD externo,1 computador 
completo, 1 armário de aço com 2 portas, 1 
teclado para computador de mesa, 2 
descanso de pés, 1 telefone sem fio) 

Implementar o setor financeiro e 

de compras da SESAU 

Garantir o setor financeiro e de compras no 
organograma da SESAU 

Gestão/Investimento 

 

Adquirir telefone sem fio para agilizar o 
processo de trabalho 

Adquirir materiais permanentes para 
estruturação do serviço ( cadeiras, mesas, 
pastas, caixas de arquivo morto, copiadora, 
scaner) 

Garantir a execução e 

continuidade da programação 

anual de saúde na troca de 

gestor 

Reunir com o conselho municipal de saúde 
e a equipe técnica para análise, viabilização 
e continuidade da PAS Gestão 
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Planejamento dos Recursos Orçamentários de 2019 
 
 
 
 

RECURSO FINANCEIRO POR BLOCO DE FINANCIAMENTO 
 

BLOCOS 
 

ESTIMATIVA 2019 

Atenção Básica 
 

R$8.561.237,10 

Assist. Hospitalar e Ambulatorial 
 

R$25.865.880,76 

Assistência Farmacêutica 
 

R$530.303,94 

Vigilância em Saúde 
 

R$638.636,67 

Farmácia Popular * 
 

R$181.500,00 

TOTAL 
 

R$35.777.558,47 

Fonte: Setor Financeiro da SESAU 
 
 
Farmácia popular: foi extinta pela Portaria GM nº1985 de 03 de agosto de 2017
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Programação Anual de Saúde – PASé um instrumento gerencial 

elaborado para o ano vigente (2019) 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, não engessado 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 Secretaria Municipal de Saúde – SESAU considerando-

se as necessidades e prioridades elencadas na análise situacional do PMS. 

 A operacionalização desta programação está condicionada a 

disponibilidade de recursos técnicos e financeiros. 


