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I - Identificação
Município:
Santo Antônio da Patrulha - RS

Região de Saúde:
Bons Ventos – 18ª Coordenadoria Regional de Saúde

Prefeito Municipal:
Paulo Roberto Bier

Secretário Municipal da Saúde:
Jacira Conceição dos Santos

Diretor Departamento Técnico em Saúde:
Daniela Guimarães Hablich

Diretor Departamento de Apoio e Infraestrutura:
Nivia Patricia Guimaraes

Responsável pelo orçamento / origem dos recursos:
Lidia Eloá Sileiro Braga/Joy Luiz Gomes da Silva

Endereço da Prefeitura:
Av. Borges de Medeiros, 456

Endereço da Secretaria Municipal da Saúde:
Rua Antônio Nunes Bemfica, 15

Relatores:
Daniela Guimarães Hablich
Joy Luiz Gomes da Silva
Lidia Eloa Silero Braga
3

I – Introdução
Em cumprimento à legislação organizativa do Sistema Único de Saúde, em
especial à Lei Complementar 141/12, a Secretaria Municipal de Saúde vem
apresentar a Programação Anual de Saúde do Município de Santo Antonio da
Patrulha para o exercício de 2016.
O presente documento é um dos instrumentos de gestão exigidos por lei,
cuja finalidade principal é servir de guia para as ações de saúde a serem
implantadas, desenvolvidas e executadas ao longo do exercício de 2016.
Esta Programação Anual de Saúde – PAS 2016 teve como base para
elencar como metas prioritárias os indicadores pactuados com a Secretaria
Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, em reunião realizada
junto à 18ª Coordenadoria Regional de Saúde em 2014, a Conferência
Municipal de Saúde (realizada em julho/2015) e, esta em conformidade com o
Plano Plurianual - PPA e, portanto, em consonância com a Lei de Diretriz
Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual.
Os resultados e ações oriundos desta PAS irão compor o RAG – Relatório
Anual de Gestão.
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II – Programação das Ações
1 – Em relação ás condições de saúde da população
DIRETRIZ A- 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 de atenção especializada.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Orçamentários (R$)
Recursos
A.1Ampliar
acesso
a Ampliar o número de Cobertura populacional Coordenação Odonto
100.000,00
União
Atenção Básica
Unidades de Saúde com de 48%.
Estado
atendimentos odontológicos e número de
atendimentos.
Adquirir
uniformes, ACS Uniformizadas
Coordenação EACS
5.000,00
União
Jaquetas impermeáveis
Municipio(ASPS)
para
Agentes
Comunitárias
Ampliar
numero
de Indicador 0,60
Coordenação EACS
XXXXX
XXXXX
visitas domiciliares por
família por ACS
Ampliar números de Pactuado
Coordenação da
XXXXX
XXXXX
consultas médicas por
Atenção Básica
habitantes na atenção
básica.
Aumentar a oferta de 05 (cínico) Veículos Gestor
200.000,00
União
vagas para transporte de novos
pacientes,
substituir
veículos sucateados.
Aumentar o número de Numero de ACS igual Coordenação do
50.000,00
União
Agentes Comunitárias de ou superior a 50
EACS
Saúde.
Adquirir uma van para 01 Van adquirido
Coordenação
100.000,00
União
substituir uma unidade
Convênios
móvel
Aumentar número de 1
visita/mês
por Coordenação da
XXXXX
XXXXX
localidades e ou a localidade
Atenção Básica
frequência de visitas às
comunidades atendidas 100% cobertura interior
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pela Unidade Móvel de
Saúde pela utilização da
segunda Unidade com
equipe extra ou realocar
pessoal.
Reformar, ampliar e
equipar o ESF Bom
Principio
Reformar, ampliar e
equipar o Posto Central
Reduzir a razão de
consultas de média
complexidade por
total de consultas
melhorando a
atenção básica.
Implantação de
central de
agendamentos de
consultas por telefone
Ofertar maior acesso a
atenção básica de
modo a evitar
consultas em urgência
e emergência junto ao
Hospital.
A.2 - Intensificar ações Diminuir a proporção de
preventivas em saúde bucal
exodontia em relação
aos procedimentos

do município

ESF Reestruturado

Gestor

Posto
Central Gestor
Reestruturado
Razão de consultas de Coordenação da
Atenção Básica
média complexidade
por total de
consultas.25%

Formação de equipe
de tele agendamentos

Gestor

Razão de consultas de Coordenação da
urgência/emergência
Atenção Básica
de MAC por total de
consultas 15%

Número total de
extrações dentárias em
determinado local e
período e curativos
selecionados no
mesmo local e período
dividido pelo Número
total de procedimentos
clínicos individuais
preventivos X100 < ou
= 8%

Coordenação Odonto

250.000,00

União

500.000,00

União

XXXXX

10.000,00

XXXXX

Municipio ASPS

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX
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A.3- Reduzir as internações
por causas sensíveis à
atenção básica

A.5- Aumentar a cobertura de
acompanhamento
das
condicionalidades
do
programa Bolsa Família

A.6- Ampliar acesso a atenção
especializada

Ampliar o número de Número de pessoas
ações
coletivas
de participantes n a ação
escovação
coletiva de escovação
supervisionada
dental supervisionada
realizada em
determinado local 12
meses dividido por 12
dividido pela População
no mesmo local e
período X 100 = 3,2%
Intensificar as ações
No de internacoes por
de prevenção junto às
causas sensiveis
Unidades Básicas de
selecionadas
Saúde relacionadas
a Atencao Basica, em
ao HIPERDIA,
determinado local e
Doenças
período dividido pelo
Cardiovasculares e
Total de internacoes
Doenças Crônicas.
clinicas, em
Acompanhar
os determinado local
indicadores hospitalares e período X 100 <=
para busca ativa de 26,5%
pacientes, com vista a
inserção em programas
de prevenção.
Intensificar as ações
Percentual de
relativas as
cobertura de 80%
condicionalidade do
das famílias
programa Bolsa
cadastradas no
Família com
programa
campanhas de
divulgação.
Implantar o CEO – CEO Implantado.
Centro
Odontologico
Especializado - para
atender a uma demanda
reprimida por assistência
em
procedimentos

Coordenação Odonto

XXXXX

XXXXX

Coordenação da
Atenção Básica

XXXXX

XXXXX

Coordenação EACS

XXXXX

XXXXX

Coordenação Odonto

500.000,00

União
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odontológicos de média
complexidade
Credenciar
laboratório regional
de prótese dentária.
Realizar campanhas
semestrais para
prevenção e busca
ativa de casos de
câncer de boca
Adquirir
equipamentos para
setor de fisioterapia
em torno de R$
10.000,00 (dez mil
reais), para melhorar
e diversificar os
atendimentos aos
pacientes.
Ampliar a oferta de
procedimentos
ambulatoriais de
média complexidade
selecionados para
população residente
através de convênios
com Hospital

A.7- Fortalecer o PSE
Programa Saúde na Escola

-

Incentivar palestras de
prevenção ao uso de
drogas e orientação
sobre doenças

Credenciamento ou
contratação de
serviço
2 palestras/ano

Coordenação Odonto

Equipamentos
adquiridos

Gestor

10.000,00

Gestor

XXXXX

Total de procedimentos
ambulatoriais
selecionados de
media complexidade
realizados nos
ambulatorios (BPAI e
APAC) + o subconjunto
destes procedimentos
realizados
nos hospitais (SIH)
dividido pela
Populacao residente
no mesmo local e
período x 100 = 1,32
Número de
alunos
atingidos.

Coordenação da
Atenção Básica

XXXXX

21.390,00

XXXXX

União

XXXXX

União
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sexualmente
transmissíveis à
adolescentes, através
do Programa Saúde
na Escola
Implantar e incentivar
o modelo de
Alimentação Saudável
através de palestras e
do programa Saúde
na escola - PSE

Programa de
acompanhamento
nutricional
implantado/Palestras
realizadas

DIRETRIZ B – 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 como a indígena, respeitando as suas especificidades regionais com a observância das práticas de saúde e as medicinas
tradicionais com cuidado integral.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Orçamentários (R$)
Recursos
B.1- Fortalecer e ampliar as Intensificar ações
2.461 exames/ano em
Coordenação de
XXXXX
XXXXX
ações
de
prevenção, relativas a divulgação
mulheres na faixa etária
Enfermagem
detecção
precoce
e e acesso da mulher
de 25 a 64 anos.
tratamento
oportuno
do na faixa etária de 25 a
câncer de mama e do colo 64 anos ao exame
de útero
cito patológico.
Manter ações relativas
956 exames/ANO de
Coordenação de
XXXXX
XXXXX
a divulgação e acesso
mamografia em mulheres
Enfermagem
a exames de
de 50 a 69 anos de
mamografia da mulher
idade.
de 50 a 69 anos de
idade.
Intensificar ações de
100% de resultados dos
Coordenação de
XXXXX
XXXXX
busca ativa às
exames cito patológicos
Enfermagem
mulheres com
com resultados
diagnóstico de lesão
alterados investigados
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B.2- Organizar a rede de
atenção à Saúde materno
infantil para garantir acesso,
acolhimento e resolutividade
e diminuição de óbito

intraepiteliais de alto
grau de colo de útero
e acompanhar o
encaminhamento e
tratamento.
Intensificar ações de
busca
ativa
pelas
agentes
comunitárias
por gestantes faltantes
as consultas
Oferecer
testes
de
gravidez precocemente
a fim de melhorar a
qualidade do pré-natal
Proporcionar
deslocamento
a
gestantes carentes para
consultas de pré-natal
Intensificar
as
reuniões e ações
preventivas
propostas
pelo
Comitê de Prevenção
de Óbitos Materno
Infantis e Mulheres
em
Idade
Fértil,
aliada as ações de
acompanhamento do
pré
natal
pelo
Cegonha
Patrulhense
– Rede Cegonha.
Intensificar ações do
Programa Cegonha
Patrulhense – Rede
Cegonha relativas ao
acompanhamento do

Mínimo de sete consultas Coordenação de
durante o pré-natal
Enfermagem

XXXXX

XXXXX

49.752,00

Estado
União

Coordenação de
enfermagem

XXXXX

XXXXX

de Coordenação de
Enfermagem

XXXXX

XXXXX

Aumento do numero de Coordenação de
consultas em puericultura
Enfermagem

XXXXX

XXXXX

Gestor

Redução na taxa
Mortalidade Infantil
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recém
nascido,
ampliar a oferta de
consultas
com
pediatra na rede.
Campanha em redes
sociais Rádio.
Intensificar ações do
Programa Cegonha
Patrulhense – Rede
Cegonha relativas
ao
aleitamento
materno
até
o
06(seis)
meses
após o nascimento
demonstrando
a
importância para a
saúde do bebê.
Fomentar
a
possibilidade de lei
municipal
para
servidoras públicas
concursada
de
ampliação da licença
maternidade de 04
(quatro)
para
06
(seis)
meses.
Campanha em redes
sociais e rádio.
Intensificar ações do
Programa Cegonha
Patrulhense – Rede
Cegonha relativas
ao aleitamento
materno até o
06(seis) meses
após o nascimento
demonstrando a

62%
de bebes com Coordenação de
aleitamento
materno Enfermagem
exclusivo

XXXXX

XXXXX

Aumentar a proporção
de crianças com
aleitamento materno
exclusivo.
62%

XXXXX

XXXXX

Coordenação de
Enfermagem
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importância para a
saúde do bebê.
Fomentar
a
possibilidade de lei
municipal
para
servidoras públicas
concursada
de
ampliação
da
licença maternidade
de 04 (quatro) para
06 (seis) meses.
Campanha
em
redes
sociais
e
rádio.
Manter as reuniões e
ações preventivas
propostas pelo Comitê
de Prevenção de
Óbitos Materno
Infantis e Mulheres
em Idade Fértil com
investigação dos
óbitos pelo setor de
epidemiologia.
Manter as reuniões e
ações preventivas
propostas pelo Comitê
de Prevenção de
Óbitos Materno
Infantis e Mulheres
em Idade Fértil com
investigação dos
óbitos pelo setor de
epidemiologia.
Ampliar oferta de
exames de sífilis aos
ESF e no Posto

Investigar os óbitos
infantil e fetal.
100%

Coordenação de
Enfermagem

XXXXX

XXXXX

Investigar os óbitos em
mulheres em idade fértil
(MIF), 100%

Coordenação de
Enfermagem

XXXXX

XXXXX

taxa de incidência de
sífilis congênita 0 ZERO

Coordenação de
Enfermagem

XXXXX

XXXXX
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Central pela
realização do teste no
local. Realizar busca
ativa quando
necessário para
gestantes faltantes
com teste reagente.
Campanha em redes
sociais e rádio.
Ofertar o teste de
sífilis livre demanda
nos ESF e Posto
Central.
Campanha em
redes sociais e
rádio.
Manter ações do
Programa Cegonha
Patrulhense – Rede
Cegonha relativas aos
exames no pré natal,
na palestra sobre
doenças sexualmente
transmissíveis, manter
o programa DST/AIDS
junto ao setor de
epidemiologia,
incentivar o exame da
gestante no Hospital
Santo Antônio.
Campanha em
redes sociais e
rádio.
Realizar
campanhas
educativas para
atingir a cobertura

02 testes de sífilis por
gestante

Coordenação de
enfermagem

10.000,00

União
Estado

Zero casos novos de
AIDS em menores de 5
anos.

Coordenação de
Enfermagem

XXXXX

XXXXX

Alcançar 95% de
cobertura vacinal em
todas as crianças.

Coordenação da
Vigilância
Epidemiologica

XXXXX

XXXXX
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vacina. Campanha
em redes sociais e
rádio.
Fortalecer a vigilância
por parte do Programa
Primeira Infância
melhor, incentivar as
ações das agentes
comunitárias de saúde
na identificação de
casos. Campanha em
redes sociais e rádio.
Incentivar a vigilância
por parte do Programa
Primeira Infância
melhor, incentivar as
ações das agentes
comunitárias de saúde
na identificação de
casos, Incentivar a
busca por crianças
pelo Programa Saúde
na Escola para
cadastramento.
Campanha em
redes sociais e
rádio.
Incentivar a vigilância
por parte do Programa
Primeira Infância
melhor, incentivar as
ações das agentes
comunitárias de saúde
na identificação de
casos para
acompanhamento.
Campanha em

Diminuir o percentual
de crianças menores
de 5 anos em risco
nutricional.
2,3%

Coordenação do PIM /
Coordenação o EACS

XXXXX

XXXXX

Aumentar as crianças
menores de 5 anos
cadastradas no
SISVAN.
1000

Coordenação do PIM /
Coordenação o EACS

XXXXX

X XXXX

Aumentar a proporção
de cobertura de crianças
pelo Programa Primeira
Infância Melhor.
14%

Coordenação do PIM /
Coordenação o EACS

XXXXX

XXXXX
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redes sociais e
rádio.
Incentivar as ações
das agentes
comunitárias de saúde
na identificação de
casos de gestação,
para cadastramento,
bem como nas
unidades de saúde e
ESF. Campanha em
redes sociais.
Incentivar palestras
junto às escolas
através do Programa
Saúde na Escola,
com a implantação
da cartilha do
adolescente.
Campanha em
redes sociais e
rádio.
Ampliar e facilitar o
acesso ao teste de
gravidez nas
Unidades de Saúde.
Campanha em redes
sociais/Folders/Exame
s.
Realizar treinamento
para vacinadoras nas
salas de vacinas com
objetivo de
encaminhar as
crianças para
atualização dos dados
do SISVAN.

100% das gestantes
cadastradas no
SISPRENATAL

Coordenação de
Enfermagem /
Coordenação de
EACS

XXXXX

XXXXX

Diminuir o percentual
de gestação na
adolescência.
12,5%

Coordenação da
Atenção Básica

XXXXX

XXXXX

Aumentar o percentual
de gestantes
acompanhadas desde o
primeiro trimestre.
96%

Coordenação da
Enfermagem

XXXXX

XXXXX

Vacinadores Treinadas

Coordenação do
SISVAN

XXXXX

XXXXX
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Incentivar o controle
da medida uterina da
gestante, de modo a
identificar percentuais
fora do padrão
esperado por período
gestacional.
Sensibilizar os
profissionais da
importância
durante a
gravidez
Incentivar acesso
para realizar dentro
da previsão legal a
vasectomia e ligadura
tubária. Previsto
dentro do Programa
Cegonha Patrulhense
– Rede Cegonha.
Incentivar a
orientação e
prevenção à violência
contra a mulher com a
organização de
palestras públicas
com representantes
da Polícia Militar,
Ministério Público e
Profissionais da Área
da Saúde.
Incentivar o
acompanhamento das
crianças vitima de
maus tratos, através
do PIM e EACS

Registro da medida
uterina na carteira da
gestante

Coordenação da
Atenção Básica

XXXXX

XXXXX

Número de
procedimentos
realizados.

Coordenação de
Enfermagem

XXXXX

XXXXX

Número de ações
realizadas.

Coordenação de
Enfermagem

XXXXX

XXXXX

Número de crianças
atendidas.

Coordenação PIM /
Coordenação EACS

XXXXX

XXXXX
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DIRETRIZ C - 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.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Orçamentários (R$)
Recursos
Menos de 78 óbitos/ano Coordenação da
C.1- Melhoria das condições Intensificara as ações
XXXXX
XXXXX
de Saúde do idoso e nas Unidades de
Atenção Básica
portadores
de
doenças Saúde / ESF através
crônicas
mediante de grupos de
qualificação da gestão e da portadores de
rede de atenção
doenças crônicas,
auxílio das ACS para
verificação do estado
de saúde nos
domicílios, aumento
de cobertura de ESF, ,
acompanhamento
médico na atenção
básica de ICSAB’s e
busca ativa de
pacientes para
participantes de
grupos e
acompanhamento
periódico.
Intensificar
Reduzir a taxa de
Coordenação da
XXXXX
XXXXX
campanhas de
internação de
Atenção Básica
esclarecimento sobre
pessoas idosas por
os riscos de fraturas
fratura de fêmur.
13%
em idosos junto as
Unidades de Saúde e
ESF.
Intensificar as ações
Reduzir a taxa de
Coordenação da
XXXXX
XXXXX
nas Unidades de
internações por
Atenção Básica
AVC. 30 a 59ª
Saúde / ESF através
9,00/
de grupos de
10.000
portadores de
hab
hipertensão crônica,
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auxiliar no
acompanhamento
nutricional, exercícios
físicos junto as
atividades
desenvolvidas no
Município, Auxílio das
ACS para verificação
do estado de saúde
nos domicílios,
acompanhamento
médico na atenção
básica de ICSAB’s e
busca ativa de
pacientes para
participantes de
grupos e
acompanhamento
periódico.
Intensificara as ações
nas Unidades de
Saúde / ESF através
de grupos de
portadores de
diabetes, auxiliar no
acompanhamento
nutricional, exercícios
físicos em atividades
desenvolvidas no
Município, oferecer
haemoglucoteste e
acompanhamento de
medição da pressão
arterial para
identificar pacientes
sem diagnóstico.
Auxílio das ACS para

60 anos ou +:
Taxa: 25,00/
10.000 hab

Reduzir as
internações em
diabetes.
30 a 59
anos: Taxa:
7,00/ 10.000
hab.

Coordenação da
Atenção Básica

XXXXX

XXXXX

60 anos ou +:
Taxa: 16,00/
10.000 hab
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verificação do estado
de saúde nos
domicílios, aumento
de cobertura de ESF,
acompanhamento
médico na atenção
báscia de ICSAB’s e
busca ativa de
pacientes para
participantes de
grupos e
acompanhamento
periódico.
Intensificar as
campanhas de
divulgação e pontos
de vacinação no dia D
da vacina para a
melhoria do acesso da
população.
Intensificar o
acompanhamento de
diabéticos e
hipertensos através de
campanhas de
esclarecimentos e
busca de pacientes
faltantes às consultas
por EACS.
Incentivar ações
relativas ao Programa
de Saúde DST/AIDS
com enfoque na
terceira idade.
Distribuição de folders
e camisinhas em
bailes e encontros de

Aumentar a cobertura
vacinal
contra
a
gripe. 80%

Coordenação da
Vigilância
Epidemiológica

XXXXX

XXXXX

Aumentar o
acompanhamento
dos diabéticos e
hipertensos
cadastrados.
11%

Coordenação da
Atenção Básica/
Coordenação do
EACS

XXXXX

XXXXX

Número de
ações
desenvolvidas:
02 ações anuais pela
vigilância em saúde e
ACS.

Coordenação da
Atenção Básica/
Coordenação do
EACS

XXXXX

XXXXX
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pessoas da terceira
idade

DIRETRIZ D - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Orçamentários (R$)
Recursos
D.1- Ampliar o acesso a Incentivar o número
Proporção de
Coordenação CAPS
XXXXX
XXXXX
atenção
psicossocial
da de atendimentos a
atendimentos
população em geral, de forma usuários de álcool.
de usuários de
álcool. 100
articulada com os demais Melhorar o registro
pontos de atenção em Saúde de atendimentos e a
e outros pontos intersetoriais
formação de grupos.
Incentivar o número
Proporção de
Coordenação CAPS
XXXXX
XXXXX
de atendimentos a
atendimentos de
usuários de drogas.
usuários de
drogas. 100
Melhorar o registro de
atendimentos e a
formação de grupos.
Construir prédio
Prédio
Gestor
100.000,00
União(equipamentos)
próprio para o CAPS, e
construído e
800.000,00
União (Contrução)
adquirir equipamentos
equipado.
para equipá-lo.
Fortalecer Programa
Divulgação através
Coordenação CAPS
XXXXX
XXXXX
psicossocial de
da mídia local.
combate ao
Equipe formada
tabagismo, incluindo
médico, farmacêutico
e enfermeiro;
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Diretriz E – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Orçamentários (R$)
E.1- Fortalecer a promoção e Manter a proporção
Encerrar 80% ou
Coordenação
XXXXX
vigilância em Saúde
de casos de doenças
mais das doenças
Vigilância
de notificação
compulsórias
Epidemiológica
compulsória imediata
imediatas registradas
(DNCI) encerradas
no SINAN em até 60
em até 60 dias após
dias a partir da data
notificação.
de notificação.
Intensificar ações a
Investigações com
Coordenação
XXXXX
encerramento
Vigilância
investigação de
oportuno.
Epidemiológica
doenças de
100%
notificação
compulsória com
encerramento
oportuno.
Proporção de cura nas Coordenação
Intensificar ações
XXXXX
coortes
de
casos
de modo a
Vigilância
novos de tuberculose. Epidemiológica
aumentar a
100%
proporção de cura
nas coortes de
casos novos de
tuberculose.
(Hanseíase
pulmonar bacilífero)
Intensificar ações
Proporção de
Coordenação
XXXXX
junto aos profissionais
registro de óbitos
Vigilância
da rede
com causa básica
Epidemiológica
(principalmente
definida.
95%
Hospital Santo
Antônio) de modo a
aumentar a proporção
de registro de óbitos
com causa básica
definida.
Manter a meta de
Número de
Coordenação
XXXXX

Origem dos
Recursos
XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX
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registo de número de
doenças ou agravos
relacionados ao
trabalho notificados.
Ampliar as inspeções
em restaurantes e
similares.
Realizar inspeções
em todo
estabelecimento que
tenha cozinha
industrial
Realizar inspeções
em todos os serviços
de alimentação em
escolas
Realizar inspeções
em todos os serviços
de alimentação em
creches
Inserir nas inspeções
de rotina para
verificação de
ambientes livres do
tabaco (Lei nº 13.275,
de
3/11/09).
Realizar coleta de
amostra de alimentos
conforme
estabelecido na meta.
Ampliar a inspeção
em todos os
consultórios, clínicas
e postos de coleta.
Realizar inspeção

doenças ou
agravos
relacionados ao
trabalho
notificados. 95%
60 inspeções em
restaurantes e
similares
07 inspeções em
cozinha industrial

Vigilância
Epidemiológica

Coordenação
Vigilância Sanitária

XXXXX

XXXXX

Coordenação
Vigilância Sanitária

XXXXX

XXXXX

100% de serviços
de alimentação em
escolas
inspecionados
100% de serviços de
alimentação em
creches inspecionados

Coordenação
Vigilância Sanitária

XXXXX

XXXXX

Coordenação
Vigilância Sanitária

XXXXX

XXXXX

Inspeções de rotina
para verificação de
ambientes livres do
tabaco inseridas

Coordenação
Vigilância Sanitária

XXXXX

XXXXX

6 amostras/ano de
alimentos
coletadas

Coordenação
Vigilância Sanitária

XXXXX

XXXXX

90 inspeções em
consultórios,
clínicas e postos de
coleta.
20 inspeções em

Coordenação
Vigilância Sanitária

XXXXX

XXXXX

Coordenação

XXXXX

XXXXX
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em toda as
drogarias em
atividade.
Realizar inspeção
em todas as
unidades de saúde
do Município.
Realizar inspeção em
todos os outros
serviços de interesse
à saúde
(comunidades
terapêuticas, salões
de beleza,
massagista, tatuador,
academias de
ginásticas, clubes de
serviço, salões de
festa,...)
Intensificar ações de
divulgação do
programa DST/AIDS
junto a população
esclarecendo sobre a
importância do status
sorológico em relação
ao HIV e prevenção.
Realizar campanha
semestral.
Ampliar o acesso ao
diagnóstico de
Hepatite C pela oferta
de exames
sorológicos.
Manter vigilância
sobre casos
importados de Dengue

drogarias

Vigilância Sanitária

100% das
unidades de saúde
do município
inspecionadas
100% de outros
serviços de interesse
à saúde
(comunidades
terapêuticas, salões
de beleza,
massagista, tatuador,
academias de
ginásticas, clubes de
- serviço, salões de
festa,...)
inspecionados
Diagnóstico tardio
de infecção pelo
HIV.
ZERO

Coordenação
Vigilância Sanitária

XXXXX

XXXXX

Coordenação
Vigilância Sanitária

XXXXX

XXXXX

Coordenação
Vigilância
Epidemiológica

XXXXX

XXXXX

880 exames
realizados

Coordenação
Vigilância
Epidemiológica

XXXXX

XXXXX

Zero casos de
óbitos por dengue.
ZERO

Coordenação
Vigilância

XXXXX

XXXXX
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caso ocorram.
Esclarecer Hospital
Santo Antônio sobre a
importância da
vigilância para casos
de Dengue
importados, que
porventura possam
ocorrer.
Realizar as ações
referentes a visitas
para
LI(Levantamento
de Índice)
conforme a meta.
Intensificar as visitas a
pontos estratégicos
no Município
conforme a meta.
Manter as visitas
periódicas às
armadilhas conforme
a meta.
Realizar a execução
do plano de trabalho
de controle de
simulídeos conforme a
meta.
Realizar ampla
campanha para
conscientização da
população com
relação à
responsabilidade
sobre animais
domésticos. Manter as
campanhas de adoção

3213 imóveis visitados
em pelo menos 4
ciclos de visita
domiciliares para
controle da dengue.

Coordenação
Vigilância

XXXXX

XXXXX

3432 visitas a PE.

Coordenação
Vigilância

XXXXX

XXXXX

2392 visitas a
armadilhas.

Coordenação
Vigilância

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Plano de trabalho
executado

Produção animal
controlada

Coordenação
Vigilância

10.000,00

União
Município
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consciente. Manter e
ampliar a castração e
anticoncepção.
Introduzir o conceito
de cão ou gato
comunitário à
população, com
utilização de
processo de
identificação.
Manter a coleta de
exemplares de
morcego e outros
animais
sintomáticos ou
agressores, para
controle da raiva
humana.
Manter e ampliar a
equipe capaz de
desenvolver ações
de vigilância em
saúde, conforme a
necessidade sanitária.
Fomentar a parceria
com a secretaria de
agricultura para
implantação de
bombas dosadoras de
cloro nos poços de
interior, sem
abastecimento de
água da Corsan.
Adquirir 01 veiculo
utilitário para a
Vigilância em
Saúde, com objetivo
de renovar a frota e

Zero casos de raiva
humana

Coordenação
Vigilância

XXXXX

100% de ações
consideradas
necessárias em
vigilância
realizadas.

Coordenação
Vigilância

128.000,00

Reuniões para
aquisição
organização do
sistema de bombas
dosadoras de cloro.

Coordenação
Vigilância

XXXXX

01 veículo
utilitário
adquirido

Coordenação
Vigilância

50.000,00

XXXXX

União
Municipio

XXXXX

União
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E.2- Implementar ações de
saneamento básico e Saúde
ambiental para a promoção da
Saúde
e
redução
as
desigualdades sociais, com
ênfase no Programa de
aceleração do Crescimento

qualificar o serviço
das Vigilâncias.
Reforçar e incentivar a
capacitação de
vacinadoras dentro do
quadro de técnicos de
enfermagem da
Secretaria da Saúde
Capacitar profissionais
da área de vigilâncias
Efetivar a fiscalização
nos comércios de
ambulantes relativos a
alimentos segundo a
legislação aprovada.
Ampliar o número de
análises realizadas em
amostras de água
para consumo humano
quanto aos parâmetros
coliformes totais, cloro
residual livre e
turbidez.

Aumento do número
de vacinadoras
capacitadas

Coordenação
Vigilância

XXXXX

XXXXX

Profissionais
qualificados
Fiscalização efetiva
de comércios
deambulantes
relativos a alimentos.

Coordenação
Vigilância
Coordenação
Vigilância

8.000,00

União
Estado
XXXXX

Analisar de
amostras de água
para consumo
humano, quanto aos
parâmetros
coliformes totais,
cloro residual livre e
turbidez.

Coordenação
Vigilância

5.000,00

XXXXX

União
Estado

Diretriz F – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Orçamentários (R$)
Recursos
F.1- Implementação da rede Manter os cuidados
Reduzir em x% os
Coordenação da
XXXXX
XXXXX
de atenção às urgências
aos pacientes para
óbitos nas internações
Atenção Básica e
diminuir os óbitos nas
por infarto agudo do
Coordenação SAMU
internações por infarto
miocárdio (IAM).
6%
agudo do miocárdio
(IAM).
Incentivar os
programas de
prevenção e
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atenção aos
hipertensos e
cardiopatas.
Manter a cobertura
do serviço de
Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU
192).
Ofertar cursos de
capacitação e
qualificação aos
profissionais do
SAMU, e servidores
que desejem ser
capacitados para
atuarem no serviço.
Implantar serviço de
notificação de
violência doméstica,
sexual e outras
violências nas
unidades de Saúde
Incentivar as
campanhas de
prevenção de
hipertensão e manter
o protocolo da rede
AVC implantado pelo
Estado, com trabalho
de melhoria do
transporte junto com
o Estado.
Reformar e ampliar a
emergência do
Hospital
Concluir o centro
cirúrgico do Hospital

Garantir a cobertura do
serviço de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU 192).
100%
Ofertar qualificação
aos profissionais do
SAMU.
SIM

Coordenação SAMU

310.500,00

União
Estado
Município ASPS

Cordenadoria da
SAMU

12.500,00

Município ASPS

8 unidades com o
serviço implantado

Coordenador da
Atenção Básica

XXXXX

XXXXX

Reduzir em x% os
óbitos nas internações
por acidente vascular
cerebral (AVC).
22,1%

Coordenador da
Atenção Básica

XXXXX

XXXXX

Emergência reformada
e ampliada

Gestor

1.000.000,00

União

Centro cirúrgico do
Hospital concluído
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F.2Fortalecimento
de
mecanismos de programação
e regulação nas redes de
atenção à Saúde do SUS.

Reformar o setor de
internação , centro de
esterilização e o
centro de parto do
Hospital.
Captar recursos,
projetar e construir
centro de
oftalmologia.
Captar recursos,
projetar e construir
centro de
especialidades.
Captar recursos,
projetar e construir
centro de
traumatologia.
Fortalecer serviço de
regulação de
marcação de
consultas e exames.
Contratar/realocar
servidores para formar
equipe
Implantar protocolos
de regulação e
capacitar servidores
para trabalhar de
acordo com esses
protocolos

Setor de internação ,
centro de esterilização
e o centro de parto do
Hospital reformado

1.900.000,00

Centro de Oftalmologia
construído.

Centro de
Especialidades
construído.
Centro de
Traumatologia
construído.

Gestor

1.000.000,00

União

Equipe de Regulação
formada

Gestor

XXXXX

XXXXX

Protocolos implantados

Coordenação da
Regulação

XXXXX

XXXXX
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Diretriz G – Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.
Metas
Ação
Indicador
G.1 – Organizar e facilitar
acesso
a
Assistência
Farmacêutica

Manter e ampliar a
agilidade no processo
administrativo de
solicitação de
medicamentos.

Planejar e estruturar a
equipe Municipal de
Assistência
Farmacêutica.

Projetar e ampliar as
farmácias das
Unidades de Saúde.

Documentos para
abertura de
processos
administrativos de
medicamentos em
até cinco dias.
SIM
Equipe da
atenção
farmacêutica
estruturada.
Contratar 04
Técnicos de
Farmácia.
SIM
Farmácias das
Unidades de
Saúde
ampliadas.

Responsáveis
Coordenação
Assistência
Farmacêutica

Recursos
Orçamentários (R$)
XXXXX

Origem dos
Recursos
XXXXX

Coordenação
Assistência
Farmacêutica

50.000,00

Município (ASPS)

Coordenação
Assistência
Farmacêutica

200.000,00

União
Estado

Em relação à gestão em saúde
Diretriz H: Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Orçamentários (R$)
H.1Qualificar
os Criar um Grupo
Grupo Técnico para
Gestor
XXXXX
instrumentos de execução Técnico para
planejamento,
direta, com geração de planejamento,
monitoramento e
ganhos de produtividade e monitoramento e
avaliação municipal
eficiência para o SUS.
avaliação, quanto a
da Gestão da Saúde
Gestão da Saúde
formado.
Municipal envolvendo
área técnica de
ambos os
departamentos

Origem dos
Recursos
XXXXX
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(Departamento e
Apoio e Infraestrutura
e Departamento
Técnico em Saúde)
Emitir boletins
epidemiológicos
anuais, exceto em
períodos de risco
epidemiológico, que
deverão ser boletins
semanais ou mensais,
conforme o grau do
objeto.
Realizar atividades
de informação,
educação,
comunicação a
população, bem
como distribuir a
população a Carta de
direitos dos usuários
do SUS.
Fortalecer o serviço
de Ouvidoria do SUS
através de divulgação
do serviço na mídia
local e também
através dos relatórios
do sistema Ouvidor
SUS.
Adequar a
infraestrutura das
Unidades Básicas de
Saúde.
Contratar ou realocar
servidor especifico

Boletins
epidemiológicos
emitidos, conforme
necessidade de
risco.

Coordenação
Vigilâncias

Atividades
relacionadas a
informação,
educação,
comunicação a
população, Carta
de direitos dos
usuários do SUS
realizadas e
distribuídas.
Palestras, propaganda
em jornal e radio local,
folder’s e cartazes.

Gestor

Número de UBS
com infraestrutura
adequada
ampliada. 80%
Servidor para
execução da

Gestor

1.000.000,00

União
Estado

Gestor

XXXXX

XXXXX

Comissão Ouvidoria

XXXXX

XXXX

2.000,00

Estado

30.000,00

União (Participa SUS)
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para coordenação da
Atenção Básica

coordenação da
atenção básica
contratado.

Diretriz I- Modernização, qualificação e racionalização da rede de saúde do SUS, tendo por base o Sistema Integrado de Gestão de Saúde.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Orçamentários (R$)
Recursos
I.1 -Promover a gestão da Reparar equipamentos Equipamentos em boas Coordenação
240.000,00
União
informação,
inovação
e ou substituição, com condições de uso
Administrativa
incorporação tecnológica no possibilidade
de
SUS.
implantar
manutenção
preventiva.
Adquirir
equipamentos Equipamentos
Gestor
200.000,00
União
para unidades de saúde adquiridos
Estado
Melhorar a conectividade Anel de fibra ótica Coordenação de
310.000,00
União(RedeSUS)
da rede de informática funcionado.
Informática
através de substituição
de rádios por cabos de
fibra ótica em todas as
unidades de saúde da
zona urbana
Diretriz J- Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão
participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Orçamentários (R$)
Recursos
J.1 - Fortalecer os vínculos Enviar a
Prazos respeitados
Coordenação
XXXXX
XXXXX
do cidadão, conselheiros de Programação Anual
Convênios/Prestação
saúde,
lideranças
de de Saúde,
de Contas
movimentos
sociais, SARGSUS, LOA,
agentes comunitários de LDO e demais
saúde, agentes de combate documentos com
às endemias, educadores necessidade de
populares com o SUS.
aprovação pelo
Conselho Municipal
de Saúde em tempo
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hábil para apreciação
e votação.
Cadastrar e manter
Conselho Municipal
de Saúde no Sistema
de Acompanhamento
dos Conselhos de
Saúde - SIACS
Disponibilizar
condições materiais, técnicas e
administrativas
necessárias ao
funcionamento do
CMS, conforme a
legislação vigente.
Fornecido pelo
Estado e União
Manter e e rever
anualmente o
Orçamento
financeiro para o
CMS

Custear a participação
em cursos
desenvolvidos para
capacitação de
conselheiros.
Custear e promover a
integração do CMS
com outros conselhos
para aquisição de
novas experiências.

Cadastro do CMS
no sistema de
acompanhamento
dos conselhos –
SIACS realizado.
100%
CMS estruturado
fisicamente
administrativamente,
e quanto a material.

Coordenação
Convênios/Prestação
de Contas

XXXXX

XXXXX

Gestor

XXXXX

XXXXX

Recursos
financeiros
destinados no
orçamento
municipal para
manutenção do
CMS.
Participação de
conselheiros em
cursos desenvolvidos
para capacitação
realizada.
Aquisição de novas
experiências pelo
CMS realizada.

Gestor

5.000,00

Municipio (ASPS)

32

Diretriz L – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do
SUS.
Metas
Ação
Indicador
Responsáveis
Recursos
Origem dos
Orçamentários (R$)
Recursos
L.1 - Investir em qualificação Ampliar o número de
Número de pontos
Coordenação da
XXXXX
XXXXX
e fixação de profissionais pontos de acesso ao
do Tele saúde Brasil
Atenção Básica
para o SUS.
Tele saúde através da
Redes implantados e
ampliação do sistema
ampliados
de informática da
Secretaria e
treinamento contínuo
dos servidores.
Implantar o NUMESC
Reuniões mensais
Gestor
XXXXX
XXXXX
– Núcleo Municipal de
Educação Continuada
em seguimento ao
programa já instituído
na Secretaria
Municipal da Saúde.
Incentivar, viabilizar e
Gestor
XXXXX
XXXXX
Cursos para
promover cursos e
trabalhadores
treinamentos aos
em saúde
trabalhadores em
viabilizados.
saúde em parceria
com ao Polo
Universitário,
inclusive as relativas
ao sistema de
informativa e noções
de informática geral.
Realizar treinamentos
Gestor
XXXXX
XXXXX
Qualificação de
para qualificação dos
dados registrados
servidores para o uso
nos sistemas.
dos sistemas usados.
Relatórios exatos.
Incentivar a revisão da
Reforma
Gestor
XXXXX
XXXXX
reforma administrativa
administrativa
relacionada a
relacionada à
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L.2 - Investir em qualificação
e fixação de profissionais
para
o
SUS.
Desprecarização do trabalho
em saúde nos serviços do
SUS da esfera pública na
Região de Saúde.

Secretaria Municipal
da Saúde
Ampliar o percentual
de trabalhadores
que atendem ao
SUS com vínculos
protegidos.

Diretriz M – Cumprimento da Lei Complementar 141/2012.
Metas
Ação
M.1
Operacionalizar,
monitorar e reestruturar as
ações do Fundo Municipal
de saúde conforme a
legislação.

Constituir e estruturar
equipe para gestão
dos recursos
financeiros dentro da
SMS, com auxílio do
Grupo Técnico
Monitor e avaliar o MGS
e SARSUS

Implementar a
Programação Anual de
Saúde, com reuniões
de acompanhamento
pelo CMS, para
verificar o
cumprimento dos
objetivos pactuados e
se necessário
repactuá-los.

Secretaria Municipal
da Saúde revisada.
Percentual de
trabalhadores que
atendem ao SUS
com vínculos
protegidos
ampliado

Indicador
Equipe para fazer
a gestão
financeira do FMS
constituída.

Responsáveis
Gestor

Recursos
Orçamentários (R$)
XXXXX

Origem dos
Recursos
XXXXX

Quadrimestralmente
os investimentos
realizados informados
ao CMS.
Reunião
quadrimestral para
análise da
Programação Anual
de Saúde reunião.
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IV – Resumo de Ações Realizadas em 2014/2015:
Ação

Recurso
Construção ESF Vila Palmeira
União/Estado/Municipio
Implantação da Ouvidoria SUS
União/Municipio
Implantação da Central de Regulação
Município
Aquisição de Ambulância (Sec. Saude)
Consulta Popular Estado
Implantação de Equipe de ESF Madre Tereza no Posto Central
União/Estado/Municipio
Implantação de segunda Equipe de ESF no Posto da Várzea
União/Estado/Municipio
Implantação de Equipe de ESF no Posto da Agasa
União/Estado/Municipio
Implantação de Equipe de ESF no Posto da Miraguaia
União/Estado/Municipio
Aquisição de 3 Veículos para ESF’s
Estado
Aquisição de 3 Veículos para ESF’s
Estado Consulta Popular
Construção Academia de Saúde Menino Deus
Município
Aumentado o número de ACS – Agentes Comunitárias de Saúde
União
Adquirido uniformes, jaquetas impermeáveis para ACS
Município
Adquirido Computadores para ESF’s
Emendas Parlamentares União
Adquirido Impressoras para ESF´s
Emendas Parlamentares União
Adquirido Tablets para ACS
Emendas Parlamentares União
Implementada Politica Nacional de atenção integral ao homem
Estado
Aumentado localidades visitadas pela Unidade Móvel de Saúde
Municipio
Construída/reparada calçada do Posto da Várzea com acesso a Estado - PMAQ
deficientes
Realizado concurso público
Municipio
Realizado campanhas de coletas de CP e coleta em fábricas de Calçados
União, Estado e Município
Aquisição da UTI Móvel totalmente equipada p/ Hospital
Estado
Adquirida Incubadora p/ o berçário do hospital
Estado
Adquirida equipamento de fototerapia p/ o berçário do hospital
Estado
Adquirida maca hidráulica p/ o bloco cirúrgico do hospital
Estado
Adquirido monitor cardíaco p/ o bloco cirúrgico do hospital
Estado
Realizado campanhas de vacinação (Gripe, Pólio, HPV)
União, Estado e Município
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Realizado campanha para prevenção do Câncer de Próstata
Construída escada de ligação Posto Central-DAÍ com cobertura
Reformado telhado Bom Principio
Colocado toldo na farmácia e recepção do Posto Bom Principio
Construído deposito para pneus/ arquivo de documentos
Construída calçada com acesso a deficientes no Posto Bom Principio
Colocado Placas de identificação conforme norma do Ministério nas
Unidades de Saúde
Disponibilizados cursos de qualificação a servidores
Disponibilizado médicos especialistas em Neurologia, Urologia,
Cardiologia, Dermatologia e Cirurgião Vascular
Implantada a Policlínica Municipal no Posto de Saúde Central
Colocado grades nas portas laterais do Posto Central
Nomeado Farmacêutico fiscal para Vigilância Sanitária
Contratado 2 fisioterapeutas (Fisioterapia domiciliar)
Colocado grades e alarme nas Unidades de Saúde da Palmeira e
Miraguaia

União, Estado e Município
União – PMAQ
PMAQ
PMAQ
União
PMAQ
PMAQ
União – Município
União - Município
União - Município
PMAQ
Município
Município
PMAQ Município
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V – Quadro Resumo da Previsão Orçamentária:

PAS 2016
Descrição
em relação ás condições de saúde da população

7.380.142,00

em relação à gestão em saúde

1.787.000,00

Manutenção de programas e serviços

17.432.056,01

Total Orçamento 2016

26.599.198,01

Orçamento 2015

25.025.621,36

Total Geral PAS

Santo Antônio da Patrulha 31 de dezembro de 2015

_________________________
Jacira Conceição dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

_________________________
Sônia Maria Perlot
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

_________________________
Paulo Roberto Bier
Prefeito Municipal de Santo
Antônio da Patrulha
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