
Resumo da Programação Anual de Saúde - 2021

Município: Paraíso Das Águas - MS
Estado: Mato Grosso Do Sul

Região de Saúde: Campo Grande

Período do Plano de Saúde: 2018-2021

Data de finalização: 10/12/2021 17:12:07

Status da PAS: Aprovado

Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas Anualizadas e Indicadores
DIRETRIZ Nº 1 - DIRETRIZ 1 - EFETIVAR E AMPLIAR A ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO Nº 1.1 - Fortalecer e qualificar a Atenção Básica com vistas de proporcionar a qualidade dos serviços.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

1.1.1 Fortalecer 100% o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica - PMAQ.

Número de equipes acompanhadas pela comissão municipal de
avaliação do PMAQ.

25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Adequar o organograma funcional da Secretaria Municipal de Saúde conforme diretrizes do Ministério da Saúde

Ação Nº 2 - Redivisao da área de abrangência da ESF

Ação Nº 3 - Instituir Responsável Técnico pela ESF Paraiso e Distritos.

1.1.2 Manter 90% em bom estado a infraestrutura física. Nº unidades x Nº reformas 100 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades na Atenção Básica

Ação Nº 2 - Elaboração e Construção de um Centro de Reabilitação e Hidroginástica

1.1.3 Aquisição de equipamentos. Quantidade de equipamentos adquiridos/ano 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Garantir mobiliários e equipamentos adequados para atendimentos e assistência de saúde da população

Ação Nº 2 - Aquisição de geladeira própria para armazenagem de vacinas

Ação Nº 3 - Aquisição de Equipamentos

1.1.4 Implantar em 100% da ESF o Acolhimento com Classificação de Risco na
Atenção Básica.

Número de unidades de saúde em funcionamento 10,00 2018 Percentual 30,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Capacitar Equipe para a realização do procedimento

1.1.5 Reduzir o número internações por causas sensíveis à atenção básica. O número de internações por causas sensíveis à atenção básica. 15,00 2018 Percentual 25,00 85,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implantação da Rede de Atenção a Saúde

Ação Nº 2 - Controle de hipertensão e diabetes

Ação Nº 3 - Aumentar participação do público alvo, que são hipertensos e diabéticos

Ação Nº 4 - Elaborar calendário para as ações mensais específicas da saúde.

Ação Nº 5 - Credenciamento de Laboratórios

Ação Nº 6 - Credenciamento, Processo Seletivo e/ou Concurso Público para contratação de Profissionais em Saúde em todas as Atenções e Complexidades de serviços do SUS

OBJETIVO Nº 1.2 - Intensificar as ações na Saúde Bucal por meio de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças bucais.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

1.2.1 Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental
supervisionada.

Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada 15,00 2018 Percentual 35,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realização de Atividade Coletiva em Saúde Bucal

Ação Nº 2 - Flúor nas Escolas

Ação Nº 3 - Implementar na Rede de Saúde Bucal ações integradas às desenvolvidas para a promoção de saúde e diagnóstico.

Ação Nº 4 - Prevenção e promoção, de serviços de saúde bucal no município.

1.2.2 Assegurar que de unidade realize atividade de prevenção de
câncer de boca.

Percentual de unidades de Saúde que realizam ações de prevenção e diagnóstico precoce
do câncer de boca.

25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implantar a atenção primária à saúde quanto ao câncer bucal

OBJETIVO Nº 1.3 - Aprimorar a rede de atenção integral à Saúde da Mulher

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de

MedidaValor Ano Unidade
de

Medida

1.3.1 Aumentar o percentual de seguimento/ tratamento informado de
mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto-grau de Colo
de Útero.

Número de seguimento/ tratamento de mulheres com diagnóstico de lesões intra-epitelial de alto grau de
colo de útero pelo total de mulheres com diagnóstico de lesões intra-epitelial de alto grau de colo de útero.

25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Aumentar o percentual de seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesão intra-epiteliais de alto grau de Colo de Útero.

Ação Nº 2 - Capacitação para Busca Ativa das mulheres com diagnóstico de lesão.

1.3.2 Aumentar em 0,05 ao ano a razão de exames citopatológicos para
mulheres maiores de 20 anos.

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres acima de 20 anos na população na mesma
faixa etária.

15,00 2018 Percentual 35,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar busca ativa de mulheres na faixa etaria

Ação Nº 2 - Promover agendamento para exames citopatológicos

1.3.3 Aumentar em 0,05 ao ano a razão de exames de mamografia para
mulheres maiores de 45 anos.

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados nas mulheres acima de 45 anos e a população
da mesma faixa etária.

25,00 2018 Percentual 25,00 90,00 Percentual

Ação Nº 1 - Contratar o serviço de exames de mamografia na rede municipal.

OBJETIVO Nº 1.4 - Organizar e qualificar a atenção Materno-Infantil
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

1.4.1 Reduzir taxa de mortalidade infantil. Taxa de mortalidade infantil. 0,00 2018 Índice 0,00 0,00 Índice

Ação Nº 1 - Implantar a rede de atenção á criança

Ação Nº 2 - Implementar a Rede de Atenção á Gestante com a realização de consultar de pré-natal

Ação Nº 3 - Inserção de uso e distribuição de Sulfato Ferroso e demais complexos polivitamínicos para uso em criança que fazem acompanhamento nas consultas de puericultra.

Ação Nº 4 - Manutenção do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.

Ação Nº 5 - Participação em eventos promovidos pela comunidade como pesagem do programa Bolsa Família, reunião Vale-Renda, atividades da Pastoral da Criança entre outras, promover Saúde na Escola.

Ação Nº 6 - Elaboração e desenvolvimento do projeto municipal.

Ação Nº 7 - Confeccionar a caderneta de vacinação da criança, já que a União deixou critérios d casa município providenciar e distribuir a sua.

Ação Nº 8 - Providenciar material gráfico para as companhas nacionais de imunização - Influenza e multivacinação - (panfletos, cartazes, folders, faixas, outdoors) e camisetas para equipe de saúde.

Ação Nº 9 - Continuar com a imunização de rotina uma vez por semana nos dois distritos do município (Bela Alvorada e Pouso Alto)

Ação Nº 10 - Atingir metas de coberturas vacinais dos imunobiológicos pactuados na CIB/CIR

Ação Nº 11 - Disponibilizar todos os imunobiológicos ofertados pelo SUS na Rede de Frio do município.

1.4.2 Aumentar e manter o número de consultas de pré-natal em gestantes. Número de consultas de pré natal por gestante. 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implementara Rede de atenção á gestantes com realização de Consultas de pré-natal

Ação Nº 2 - Vincular as mulheres á equipe de ESF, durante o acompanhamento do pré-natal, parto e puerpério.

1.4.3 Estimular a participação de gestantes adolescentes e gestantes de gravidez de alto risco no grupo
de gestante.

Número de gestantes participantes no grupo de
gestante.

10,00 2018 Percentual 30,00 90,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar busca ativa de adolescente gestante.

OBJETIVO Nº 1.5 - Intensificar ações programáticas na Saúde da Criança
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

1.5.1 Ampliar a quantidade de consultas por faixa etária, preconizadas pelo Ministério da
Saúde.

A quantidade de consultas por faixa etária, preconizadas pelo
Ministério da Saúde.

25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Estruturar a equipe de estratégia da saúde da família.

Ação Nº 2 - Implementar ás redes de atenção em saúde.

1.5.2 Capacitar os agentes comunitários de saúde para verificação e orientação da
caderneta de vacinação.

(Nº de ACS capacitados/ Nº total de ACS) X 100 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar capacitação.

Ação Nº 2 - providenciar material gráfico para as campanhas nacionais de imunização - influenza e multivacinação - (panfletos, cartazes, faixas, outdoors) e camisetas para a equipe de saúde.

OBJETIVO Nº 1.6 - Aprimorar a rede de atenção integral à Saúde do Homem

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

1.6.1 Aumentar em 0,02 ao ano a razão de exames do PSA. Razão de exames PSA em homens acima de 50 anos e a população da
mesma faixa etária.

5,00 2018 Percentual 10,00 30,00 Percentual

Ação Nº 1 - Ampliar consultas para saúde do homem.

Ação Nº 2 - Realizar ação de promoção á importância de realização do exame.

Ação Nº 3 - Contratar o serviço para a realização do exame PSA.

1.6.2 Promover 01 campanha direcionada aos homens com promoção de
atividades educativas.

Realização de no mínimo uma campanha anual. 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Realizar atividade coletiva voltada aos cuidados da saúde do homem.

1.6.3 Estimular a realização de consultas de pré natal do homem. Atividades desenvolvidas sobre a importância da consulta de pré natal
masculina .

20,00 2018 Percentual 20,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar busca ativa.

Ação Nº 2 - Orientar a gestante da importância da adesão do parceiro da consulta de pré-natal

OBJETIVO Nº 1.7 - Implementar o programa de Saúde da Pessoa Idosa
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

1.7.1 Intensificar o atendimento continuado da pessoa idosa priorizando o agendamento para os demais
níveis de atenção e sua reabilitação.

Número de idosos atendidos nos diversos níveis de
atenção à saúde do idoso.

20,00 2018 Percentual 20,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implementar a rede de saúde á pessoa idosa.

Ação Nº 2 - Promover atividade em grupo.

1.7.2 Ampliar os serviços que integram educação, prevenção e cuidado continuado a população idosa. Número de serviços ampliados. 20,00 2018 Percentual 20,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implementar atividade complementares para pessoa idosa.

DIRETRIZ Nº 2 - DIRETRIZ 2 - FORTALECER A PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO Nº 2.1 - Promover ações integradas de Vigilância Epidemiológica voltada para o controle dos fatores de risco e promotoras da transversalidade articulada à assistência em saúde
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade
de Medida

2.1.1 Reduzir a incidência de sífilis congênita. Número de casos de sífilis congênita em crianças menores de 1 ano 20,00 2018 Percentual 25,00 90,00 Percentual

Ação Nº 1 - Planejamento familiar.

Ação Nº 2 - Realização de atividade coletiva com temática para IST

Ação Nº 3 - Disponibilização de teste rápido para o publico em geral

Ação Nº 4 - coleta oportuna de exames da triagem pré-natal

2.1.2 Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose. Proporção de exames anti-HIV realizados entre casos novos de tuberculose 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Parceria com o laboratório LACEM/MS.

Ação Nº 2 - Disponibilização de testes rápidos em todas as unidades do município.

2.1.3 Ampliar a busca de sintomáticos respiratórios em 0,2% da população geral. Nº de baciloscopias realizadas X 0,2% Nº total de população 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Capacitação de equipe das unidades de atendimento para identificação de novos casos.

Ação Nº 2 - Manter ativa a comissão municipal de enfrentamento ao COVID-19.

Ação Nº 3 - Manter a casa da gripe em funcionamento enquanto durar a pandemia

Ação Nº 4 - Reduzir números de casos de COVID-19 entre os munícipes.

Ação Nº 5 - Reduzir números de casos graves e óbitos e hospitalizações por complicações da COVID-19.

Ação Nº 6 - Fortalecer a rede assistência no município, para o atendimento imediato dos pacientes com sintomas respiratórios em todos os serviços de saúde do município.

Ação Nº 7 - Garantir a efetividade do programa RASTREAR - MS.

2.1.4 Encerrar 90% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em
até 60 dias a partir da data de notificação.

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI)
encerrada em até 60 dias após a notificação.

25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Retroalimentação do SINAN semanalmente.

OBJETIVO Nº 2.2 - Fortalecer ações integradas de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade
de Medida

Valor Ano Unidade
de Medida

2.2.1 Manter em 100% as ações de coleta de amostras de água para exames de
coliformes totais, Cloro residual e Turbidez.

Proporção de análises de coleta das amostras de água para consumo humano quanto aos
parâmetros de coliformes totais, cloro residual e turbidez.

25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Coletar amostra mensalmente.

2.2.2 Atender 100% das denúncias. Número de denúncias encaminhadas a vigilância 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Aquisição de veículos próprio.

Ação Nº 2 - Informatização dos registros

2.2.3 Intensificar o quantitativo de cães e gatos vacinados conforme legislação. Proporção de cães e gatos vacinados nas campanhas 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implantar dia D para a vacinação em todo o território municipal.

Ação Nº 2 - Campanha de vacinação antirrábica em todo município, distritos e na área rural

2.2.4 Promover 01 campanha direcionada a saúde do trabalhador com promoção
de atividades educativas.

Realização de no mínimo uma campanha anual. 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Realizar atividade educativa para o público alvo.

OBJETIVO Nº 2.3 - Fortalecer ações integradas no setor de Controle de Vetores
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

2.3.1 Realizar 6 levantamentos ao ano. Número de LIRA realizado ao ano 6 2018 Número 6 48 Número

Ação Nº 1 - Aumentar a equina de ACE

Ação Nº 2 - Realizar as ações educativas.

Ação Nº 3 - Intensificar as visitas aos imóveis

2.3.2 Manter a incidência anual de Dengue menor que 200 casos por 100/mil habitantes,
conforme preconiza o Ministério da Saúde.

Número de casos confirmados de Dengue (todas as formas) por 100mil
habitantes residentes por determinado período

100,00 2018 Percentual 100,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar ação educativa

Ação Nº 2 - Realizar atividade coletiva

Ação Nº 3 - Implantar, sistematicamente, ações de limpeza de terrenos e imóveis comerciais e residência.

2.3.3 Manter em 80% a cobertura das ações em domicílios por ciclo de dengue. Ações realizadas nos domicílios em 6 ciclos no ano 80,00 2018 Percentual 80,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar ações investigativas em imóveis comerciais e residenciais.

Ação Nº 2 - Capacitar profissionais de saúde do município para o diagnóstico e tratamento adequando dos casos de dengue e suas complicações e saber diferenciar de Chikungunya e Zica Virus, encaminhando para unidades de referência quando necessário.

Ação Nº 3 - Garantir assistencia médica e multidisciplinar oportuna aos pacientes suspeitos, casos positivos de dengue com complicação chikungunya e zica virus

Ação Nº 4 - Disponibilizar laboratório 24 horas para monitoramento de plaquetas e hematócrito

Ação Nº 5 - Disponibilizar soluções de hidratação oral e endovenosa bem como medicação sintomática

Ação Nº 6 - Conscientização da população

Ação Nº 7 - Realizar 06 ciclos de visitas nos imóveis do município preconizado pelo ministério da saúde de 80%

Ação Nº 8 - Manter o serviço de controle mecânico para eliminação de focos do Aedes aegypti

Ação Nº 9 - Realizar 12 ciclos nos pontos estratégicos do município preconizado pelo ministério da saúde

Ação Nº 10 - Realizar controle químico.

Ação Nº 11 - Realizar a LIA (levantamento de índice amostral) nos 06 ciclos preconizados pelo ministério da saúde em 20%dos imóveis

Ação Nº 12 - Campanhas e orientações

Ação Nº 13 - Atendimentos/recebimentos de denúncias

2.3.4 Promover 01 campanha direcionada ao controle do Aedes aegypti. Realização de no mínimo uma campanha anual. 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Realização do dia D direcionada á prevenção ao aedes aegypti
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DIRETRIZ Nº 3 - DIRETRIZ 3 - QUALIFICAR E FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO Nº 3.1 - Implementar o Serviço da Assistência Farmacêutica

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista 2021 Meta Plano(2018-2021) Unidade de Medida

Valor Ano Unidade de Medida

3.1.1 Manter o registro de entrada e saída de insumos atualizados. Total de insumos atualizados. 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Informatizar os registros de entrada e saída do estoque

3.1.2 Disponibilizar os medicamentos lista do RENAME.e RENUME. Percentual de receitas atendidas. 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implantar e implementar a lista de REMUNE

Ação Nº 2 - Implantar o comitê de farmácia e terapêutica

Ação Nº 3 - Atualizar os medicamentos da atenção básica

Ação Nº 4 - Disponibilizar medicamentos na atenção básica

Ação Nº 5 - Disponibilizar medicamentos na atenção especializada

Ação Nº 6 - Atualizar medicamentos disponíveis na lista de RENAME

3.1.3 Ampliar e fortalecer a farmácia de Alto Custo. Amplia e fortalecer. 20,00 2018 Percentual 20,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implantar lista de medicamentos de alto custo.

3.1.4 Implantação do HORUS. Implantação do HÓRUS 15,00 2018 Percentual 30,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implantação de HÓRUS

Ação Nº 2 - capacitar os profissionais

DIRETRIZ Nº 4 - DIRETRIZ 4 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

OBJETIVO Nº 4.1 - Fortalecer e ampliar o acesso do cidadão na assistência à saúde com qualidade e resolutividade.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

4.1.1 Fortalecer/implementar o mecanismo de referência e contra referência. Implantar e implementar 20,00 2018 Percentual 20,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Criar protocolo de referência e contra referência para fluxo de atendimento aos serviços em saúde

Ação Nº 2 - Implantar rede de urgência e emergência

Ação Nº 3 - Realizar consórcio intermunicipal e convênios com unidades governamentais e não governamentais

4.1.2 Reduzir em 0,2% ao ano as consultas com diagnostico exame médico
geral.

Nº de cons. diag. de exame geral X 0,2% Nº total de
consulta

12,50 2018 Percentual 12,50 50,00 Percentual

Ação Nº 1 - Aumentar a oferta de serviços em todas as complexidades do Sistema Único de Saúde

4.1.3 Ampliar a oferta de serviços das especialidades médicas. Número de serviços de especialidades médicas ofertadas. 0,00 2018 Percentual 15,00 30,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implantar o credenciamento de profissionais médicos e diversas especialidade

Ação Nº 2 - Realizar a estratificação da situação em saúde da população

Ação Nº 3 - Implantar a central municipal da regulação

Ação Nº 4 - Realizar convênio e/ou consorcio intermunicipal para a contratação de serviços em atenção especializada

4.1.4 Ampliar o número de procedimentos cirúrgicos. Número de procedimentos cirúrgicos. 20,00 2018 Percentual 20,00 80,00 Percentual

Ação Nº 1 - Ampliar acesso ao serviços em procedimentos cirúrgicos

DIRETRIZ Nº 5 - DIRETRIZ 5 - GARANTIA E PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS.

OBJETIVO Nº 5.1 - Fortalecimento do controle social nas ações e serviços de saúde.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

5.1.1 Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de saúde
(CMS).

Número de reuniões participadas. 12 2018 Número 12 48 Número

Ação Nº 1 - Estimular o fortalecimento do controle social do SUS, assegurando condições ao pleno exercício e proporcionar a integração dos processos de trabalho de forma prática e continuada.

5.1.2 Promover ações de informação e conhecimento nos processos de educação permanente
para os conselheiros.

Uma capacitação de conselheiros ao ano 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Promover educação permanente aos conselheiros

5.1.3 Fortalecer a participação dos diversos segmentos da sociedade na composição do CMS. Divulgação da importância da participação da comunidade
neste segmento

25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Estimular a organização da sociedade civil

DIRETRIZ Nº 6 - DIRETRIZ 6 - GESTÃO EM SAÚDE

OBJETIVO Nº 6.1 - Desenvolver ações que visem a melhoria dos serviços em saúde

Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Indicador (Linha-Base) Meta
Prevista

2021

Meta
Plano(2018-

2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

6.1.1 Potencializar Educação Permanente em Saúde Realização de Educação Permanente. 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Capacitar profissionais

Ação Nº 2 - Implantar escola para educação permanente dos profissionais em saúde

6.1.2 Manutenção, reforma e construção de infraestrutura física
dos prédios da saúde.

Número de reformas e construções realizadas 1,00 2018 Percentual 1 4 Número

Ação Nº 1 - Construir, ampliar e/ou realizar manutenção nas unidades em saúde

Ação Nº 2 - Elaboração e construção de um centro de reabilitação e hidroginástica

6.1.3 Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais. Quantidade de aquisição e manutenção realizada durante o ano. 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Aquisição de equipamentos

Ação Nº 2 - Manutenção de equipamentos

Ação Nº 3 - Aquisição de desktop completo e/ou tablet e impressora multifuncional para todos os setores
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Ação Nº 4 - Ampliar depósitos de medicamentos e insumos (almoxarifado)

Ação Nº 5 - Aquisição de materiais de consumo e equipamentos

Ação Nº 6 - Aquisição de mobiliários

6.1.4 Ampliar, controlar e manter a frota da saúde. Realizar a aquisição de veiculo 1 2018 Número 1 4 Número

Ação Nº 1 - Realizar aquisição de veículos necessários ao desenvolvimento das ações do serviço visando á melhoria na qualidade da assistência em Saúde do Município

6.1.5 Aprimorar/agilizar o fluxo de compras e licitações. Agilidade nas compras e licitações. 15,00 2018 Percentual 20,00 75,00 Percentual

Ação Nº 1 - Estruturar o setor

Ação Nº 2 - Contratação de recursos humanos

Ação Nº 3 - Aquisição de equipamentos

Ação Nº 4 - Capacitar equipe

6.1.6 Adotar critérios de controle e sistematização dos processos
judiciais.

Elaboração de critérios. 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Agilidade nas respostas judiciais

Ação Nº 2 - Criação de reserva contingencial para as demandas judiciais

6.1.7 Implantar e implementar a política do pronto atendimento Atender com qualidade consulta de prevenção (ESF) diferenciando a média e alta complexidade
(Pronto Atendimento-Especialidades)

25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Capacitação de profissional para o atendimento de urgência e emergência

OBJETIVO Nº 6.2 - Implementar o sistema de regulação municipal e de alto custo.
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Nº Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Indicador (Linha-Base) Meta Prevista
2021

Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de
Medida

Valor Ano Unidade de
Medida

6.2.1 Fortalecer/ampliar as ações do tratamento fora do domicilio. Fortalecer/ampliar 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Implantar EMAD e EMAP

Ação Nº 2 - Estruturar a unidade com a oferta de serviços na atenção especializada

Ação Nº 3 - Credenciamento dos laboratórios

Ação Nº 4 - Aquisição de equipamentos e mobiliários

6.2.2 Promover a atuação e articulação em redes, para melhoria do acesso à assistência. Melhoria do acesso à assistência. 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Realizar consórcio intermunicipal

Ação Nº 2 - Realizar programação pactuação integrada

Ação Nº 3 - Credenciamento de prestadores de serviços

Ação Nº 4 - Realizar convênios

Ação Nº 5 - Estruturação das redes de assistência em saúde

6.2.3 Estruturar e fortalecer ações da central de regulação para que atenda às necessidades da
população.

Estruturar e fortalecer 25,00 2018 Percentual 25,00 100,00 Percentual

Ação Nº 1 - Organizar as ações de regulação e marcação de consulta ambulatoriais especializadas

Ação Nº 2 - Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da politica da atenção especializada

Ação Nº 3 - Garantir a regulação dos casos de emergência não suportados pelo município para os serviços de alta complexidade hospitalar

Ação Nº 4 - Adequar o organograma funcional da Secretaria Municipal de Saúde conforme diretrizes do ministério da saúde
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Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções da Saúde Descrição das Metas por Subfunção Meta programada para o
exercício

122 - Administração Geral Fortalecer 100% o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ. 25,00

Fortalecer/ampliar as ações do tratamento fora do domicilio. 25,00

Potencializar Educação Permanente em Saúde 1

Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de saúde (CMS). 12

Fortalecer/implementar o mecanismo de referência e contra referência. 20,00

Manter o registro de entrada e saída de insumos atualizados. 25,00

Realizar 6 levantamentos ao ano. 6

Manter em 100% as ações de coleta de amostras de água para exames de coliformes totais, Cloro residual e Turbidez. 25,00

Reduzir a incidência de sífilis congênita. 25,00

Intensificar o atendimento continuado da pessoa idosa priorizando o agendamento para os demais níveis de atenção e sua reabilitação. 20,00

Aumentar em 0,02 ao ano a razão de exames do PSA. 10,00

Ampliar a quantidade de consultas por faixa etária, preconizadas pelo Ministério da Saúde. 25,00

Reduzir taxa de mortalidade infantil. 0,00

Aumentar o percentual de seguimento/ tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto-grau de Colo de Útero. 25,00

Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada. 35,00

Manter 90% em bom estado a infraestrutura física. 1

Promover a atuação e articulação em redes, para melhoria do acesso à assistência. 25,00

Manutenção, reforma e construção de infraestrutura física dos prédios da saúde. 1

Promover ações de informação e conhecimento nos processos de educação permanente para os conselheiros. 1

Reduzir em 0,2% ao ano as consultas com diagnostico exame médico geral. 12,50

Disponibilizar os medicamentos lista do RENAME.e RENUME. 25,00

Manter a incidência anual de Dengue menor que 200 casos por 100/mil habitantes, conforme preconiza o Ministério da Saúde. 100,00

Atender 100% das denúncias. 25,00

Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose. 25,00

Ampliar os serviços que integram educação, prevenção e cuidado continuado a população idosa. 20,00
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Promover 01 campanha direcionada aos homens com promoção de atividades educativas. 1

Capacitar os agentes comunitários de saúde para verificação e orientação da caderneta de vacinação. 25,00

Aumentar e manter o número de consultas de pré-natal em gestantes. 25,00

Aumentar em 0,05 ao ano a razão de exames citopatológicos para mulheres maiores de 20 anos. 35,00

Aquisição de equipamentos. 25,00

Estruturar e fortalecer ações da central de regulação para que atenda às necessidades da população. 25,00

Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais. 25,00

Fortalecer a participação dos diversos segmentos da sociedade na composição do CMS. 25,00

Ampliar a oferta de serviços das especialidades médicas. 15,00

Ampliar e fortalecer a farmácia de Alto Custo. 20,00

Manter em 80% a cobertura das ações em domicílios por ciclo de dengue. 80,00

Intensificar o quantitativo de cães e gatos vacinados conforme legislação. 25,00

Ampliar a busca de sintomáticos respiratórios em 0,2% da população geral. 25,00

Estimular a realização de consultas de pré natal do homem. 20,00

Estimular a participação de gestantes adolescentes e gestantes de gravidez de alto risco no grupo de gestante. 30,00

Aumentar em 0,05 ao ano a razão de exames de mamografia para mulheres maiores de 45 anos. 25,00

Implantar em 100% da ESF o Acolhimento com Classificação de Risco na Atenção Básica. 30,00

Ampliar, controlar e manter a frota da saúde. 1

Ampliar o número de procedimentos cirúrgicos. 20,00

Implantação do HORUS. 30,00

Promover 01 campanha direcionada ao controle do Aedes aegypti. 1

Promover 01 campanha direcionada a saúde do trabalhador com promoção de atividades educativas. 1

Encerrar 90% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação. 25,00

Reduzir o número internações por causas sensíveis à atenção básica. 25,00

Aprimorar/agilizar o fluxo de compras e licitações. 20,00

Adotar critérios de controle e sistematização dos processos judiciais. 25,00

Implantar e implementar a política do pronto atendimento 25,00

301 - Atenção Básica Fortalecer 100% o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ. 25,00
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Fortalecer/ampliar as ações do tratamento fora do domicilio. 25,00

Potencializar Educação Permanente em Saúde 1

Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de saúde (CMS). 12

Fortalecer/implementar o mecanismo de referência e contra referência. 20,00

Manter o registro de entrada e saída de insumos atualizados. 25,00

Realizar 6 levantamentos ao ano. 6

Manter em 100% as ações de coleta de amostras de água para exames de coliformes totais, Cloro residual e Turbidez. 25,00

Reduzir a incidência de sífilis congênita. 25,00

Intensificar o atendimento continuado da pessoa idosa priorizando o agendamento para os demais níveis de atenção e sua reabilitação. 20,00

Aumentar em 0,02 ao ano a razão de exames do PSA. 10,00

Ampliar a quantidade de consultas por faixa etária, preconizadas pelo Ministério da Saúde. 25,00

Reduzir taxa de mortalidade infantil. 0,00

Aumentar o percentual de seguimento/ tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto-grau de Colo de Útero. 25,00

Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada. 35,00

Manter 90% em bom estado a infraestrutura física. 1

Promover a atuação e articulação em redes, para melhoria do acesso à assistência. 25,00

Manutenção, reforma e construção de infraestrutura física dos prédios da saúde. 1

Promover ações de informação e conhecimento nos processos de educação permanente para os conselheiros. 1

Reduzir em 0,2% ao ano as consultas com diagnostico exame médico geral. 12,50

Disponibilizar os medicamentos lista do RENAME.e RENUME. 25,00

Manter a incidência anual de Dengue menor que 200 casos por 100/mil habitantes, conforme preconiza o Ministério da Saúde. 100,00

Atender 100% das denúncias. 25,00

Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose. 25,00

Ampliar os serviços que integram educação, prevenção e cuidado continuado a população idosa. 20,00

Promover 01 campanha direcionada aos homens com promoção de atividades educativas. 1

Capacitar os agentes comunitários de saúde para verificação e orientação da caderneta de vacinação. 25,00

Aumentar e manter o número de consultas de pré-natal em gestantes. 25,00
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Aumentar em 0,05 ao ano a razão de exames citopatológicos para mulheres maiores de 20 anos. 35,00

Assegurar que de unidade realize atividade de prevenção de câncer de boca. 25,00

Aquisição de equipamentos. 25,00

Estruturar e fortalecer ações da central de regulação para que atenda às necessidades da população. 25,00

Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais. 25,00

Fortalecer a participação dos diversos segmentos da sociedade na composição do CMS. 25,00

Ampliar a oferta de serviços das especialidades médicas. 15,00

Ampliar e fortalecer a farmácia de Alto Custo. 20,00

Manter em 80% a cobertura das ações em domicílios por ciclo de dengue. 80,00

Intensificar o quantitativo de cães e gatos vacinados conforme legislação. 25,00

Ampliar a busca de sintomáticos respiratórios em 0,2% da população geral. 25,00

Estimular a realização de consultas de pré natal do homem. 20,00

Estimular a participação de gestantes adolescentes e gestantes de gravidez de alto risco no grupo de gestante. 30,00

Aumentar em 0,05 ao ano a razão de exames de mamografia para mulheres maiores de 45 anos. 25,00

Implantar em 100% da ESF o Acolhimento com Classificação de Risco na Atenção Básica. 30,00

Ampliar, controlar e manter a frota da saúde. 1

Ampliar o número de procedimentos cirúrgicos. 20,00

Implantação do HORUS. 30,00

Promover 01 campanha direcionada ao controle do Aedes aegypti. 1

Promover 01 campanha direcionada a saúde do trabalhador com promoção de atividades educativas. 1

Encerrar 90% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação. 25,00

Reduzir o número internações por causas sensíveis à atenção básica. 25,00

Aprimorar/agilizar o fluxo de compras e licitações. 20,00

Adotar critérios de controle e sistematização dos processos judiciais. 25,00

Implantar e implementar a política do pronto atendimento 25,00

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Manter o registro de entrada e saída de insumos atualizados. 25,00

Fortalecer/ampliar as ações do tratamento fora do domicilio. 25,00
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Fortalecer/implementar o mecanismo de referência e contra referência. 20,00

Disponibilizar os medicamentos lista do RENAME.e RENUME. 25,00

Promover a atuação e articulação em redes, para melhoria do acesso à assistência. 25,00

Reduzir em 0,2% ao ano as consultas com diagnostico exame médico geral. 12,50

Ampliar e fortalecer a farmácia de Alto Custo. 20,00

Estruturar e fortalecer ações da central de regulação para que atenda às necessidades da população. 25,00

Ampliar a oferta de serviços das especialidades médicas. 15,00

Implantação do HORUS. 30,00

Ampliar o número de procedimentos cirúrgicos. 20,00

303 - Suporte Profilático e Terapêutico Manter o registro de entrada e saída de insumos atualizados. 25,00

Potencializar Educação Permanente em Saúde 1

Disponibilizar os medicamentos lista do RENAME.e RENUME. 25,00

Manutenção, reforma e construção de infraestrutura física dos prédios da saúde. 1

Ampliar e fortalecer a farmácia de Alto Custo. 20,00

Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais. 25,00

Implantação do HORUS. 30,00

Ampliar, controlar e manter a frota da saúde. 1

Aprimorar/agilizar o fluxo de compras e licitações. 20,00

Adotar critérios de controle e sistematização dos processos judiciais. 25,00

Implantar e implementar a política do pronto atendimento 25,00

304 - Vigilância Sanitária Potencializar Educação Permanente em Saúde 1

Manutenção, reforma e construção de infraestrutura física dos prédios da saúde. 1

Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais. 25,00

Ampliar, controlar e manter a frota da saúde. 1

Aprimorar/agilizar o fluxo de compras e licitações. 20,00

Adotar critérios de controle e sistematização dos processos judiciais. 25,00

Implantar e implementar a política do pronto atendimento 25,00
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305 - Vigilância Epidemiológica Reduzir a incidência de sífilis congênita. 25,00

Potencializar Educação Permanente em Saúde 1

Realizar 6 levantamentos ao ano. 6

Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose. 25,00

Manutenção, reforma e construção de infraestrutura física dos prédios da saúde. 1

Manter a incidência anual de Dengue menor que 200 casos por 100/mil habitantes, conforme preconiza o Ministério da Saúde. 100,00

Aquisição de equipamentos. 25,00

Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais. 25,00

Manter em 80% a cobertura das ações em domicílios por ciclo de dengue. 80,00

Ampliar a busca de sintomáticos respiratórios em 0,2% da população geral. 25,00

Encerrar 90% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação. 25,00

Promover 01 campanha direcionada ao controle do Aedes aegypti. 1

Ampliar, controlar e manter a frota da saúde. 1

Aprimorar/agilizar o fluxo de compras e licitações. 20,00

Adotar critérios de controle e sistematização dos processos judiciais. 25,00

Implantar e implementar a política do pronto atendimento 25,00
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções da
Saúde

Natureza
da
Despesa

Recursos
ordinários -
Fonte Livre
(R$)

Receita de impostos e de
transferência de impostos
(receita própria - R$)

Transferências de fundos à Fundo
de Recursos do SUS, provenientes
do Governo Federal (R$)

Transferências de fundos ao Fundo
de Recursos do SUS, provenientes
do Governo Estadual (R$)

Transferências de
convênios
destinados à Saúde
(R$)

Operações de
Crédito
vinculadas à
Saúde (R$)

Royalties do
petróleo
destinados à
Saúde (R$)

Outros
recursos
destinados à
Saúde (R$)

Total(R$)

0 - Informações
Complementares

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

122 -
Administração
Geral

Corrente N/A 696.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 696.000,00

Capital N/A 10.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.000,00

301 - Atenção
Básica

Corrente N/A 1.850.000,00 226.000,00 261.000,00 N/A N/A N/A N/A 2.337.000,00

Capital N/A 150.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150.000,00

302 -
Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente N/A 3.798.500,00 1.000,00 1.003.600,00 N/A N/A N/A N/A 4.803.100,00

Capital N/A 50.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50.000,00

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente N/A 331.000,00 35.000,00 43.100,00 N/A N/A N/A N/A 409.100,00

Capital N/A 5.000,00 N/A 2.000,00 N/A N/A N/A N/A 7.000,00

304 - Vigilância
Sanitária

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

305 - Vigilância
Epidemiológica

Corrente N/A 765.000,00 150.000,00 53.200,00 N/A N/A N/A N/A 968.200,00

Capital N/A 5.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.000,00

306 -
Alimentação e
Nutrição

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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