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APRESENTAÇÃO
Segundo a Portaria 2135/2013 –GM/MS a Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções
expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos
orçamentários a serem executados.

Na Programação são detalhadas as metas anuais, identificados os indicadores para seu monitoramento; definidas ações que, no
ano especifico, garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde; bem como apresentada a previsão
da alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da PAS.
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INTRODUÇÃO

A Programação Anual de Saúde (PAS) tem por objetivo operacionalizar as intenções quadrimestrais expressas no Plano Municipal
de

Saúde

(PMS).

Refere-se a anualização para 2022 das metas contidas no PMS 2022/2025, além de prever recursos orçamentários a serem
executados

no

exercício.

Nesse processo após a análise situacional realizamos a elaboração dos Objetivos, Diretrizes, Metas e Indicadores, consoante a
identificação de problemas e necessidades, além de novos projetos para o aprimoramento do sistema de saúde. Realizamos
levantamentos com base em indicadores e informações sistematizadas, os objetivos e diretrizes foram norteados pelas deliberações
das XI Conferência Municipal de Saúde realizada em março de 2019 e também do Plano de Governo da Administração 2021/2024.

A partir da Análise Situacional do Plano Municipal de Saúde foram estabelecidas as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores e
Ações. Para melhor compreensão do significado desses itens na sequência os conceitos relacionados:
▪

As Diretrizes expressam ideais de realização e delimitam escolhas prioritárias do Plano, definidas em função das

características epidemiológicas, da organização dos serviços, do sistema de saúde e dos marcos da Política de Saúde. As diretrizes
indicam as linhas de ação a serem seguidas, num enunciado-síntese.
▪

O (s) Objetivo (s) de cada Diretriz representa (m) os resultados desejados com a Diretriz, “o que se quer”, “o que se pretende”
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a fim de superar, reduzir, eliminar, prevenir ou controlar os problemas identificados. Isso em coerência com as políticas de governo
e com a viabilidade política, econômica, técnica e institucional.
▪

A (s) Meta (s) especifica (m) a magnitude da mudança desejada ou o (s) resultado (s) visado (s) com o Objetivo. Um mesmo

Objetivo pode apresentar mais de uma meta, em função da relevância destas para o seu alcance. Ao estabelecer uma Meta,
deve-se considerar o estágio de referência inicial ou a situação atual que se deseja modificar, o ponto de partida – de onde se está
para onde se quer chegar. Isso constitui a Linha de Base.
▪

O Indicador é uma variável que representa uma meta, em geral numérica (número absoluto ou índice/relação: percentual,

taxa, coeficiente, razão). Permite mensurar as mudanças propostas e acompanhar o alcance das mesmas.
▪

A (s) Ações expressão as atividades, movimentos e maneiras de agir para obter um determinado resultado.

▪

As metas: Os objetivos a serem atingidos no exercício.

Neste sentido, em razão do que foi apurado na análise situacional, onde a partir dos problemas identificados, foram traçadas as
diretrizes, ações, metas e indicadores.
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QUADRO DAS DIRETRIZES E OBJETIVOS
DIRETRIZES

OBJETIVOS
Objetivo 01: Qualificar ações do Planejamento em Gestão,
Financiamento, Tratamento Fora do Domicilio e Transporte
Sanitário.

Diretriz 01 – Qualificação da Gestão em Saúde.

Objetivo 02: Fortalecer e Ampliar os Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Objetivo 03: Fortalecer Instâncias de Discussões Regionais CIR
e CRESEMS.
Objetivo 01: Ampliar Ações de Promoção e Prevenção à Saúde.

Objetivo 02: Fortalecer a Atenção Primária, com Ênfase na ESF,
propiciando ampliação do acesso, visando melhoria.

Objetivo 03: Fortalecer a Linha de Cuidado em Saúde Bucal,
ampliando oferta de atendimento.

Diretriz 02 – Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 04: Ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e
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tratamento oportuno do câncer de mama e colo do útero.

Objetivo 05: Qualificar e Organizar a Linha de Cuidado a Saúde
Materna

e

Infantil,

garantindo

acesso,

acolhimento

e

resolutividade.
Objetivo 06: Ampliar o acesso à Linha de Cuidado em Saúde
Mental, de forma articulada com demais pontos.

Objetivo 07: Fortalecer a Linha de Cuidado a pessoa com
deficiência.

Objetivo 08: Fortalecer a Linha de Cuidado ao Idoso.

Objetivo 09: Qualificar o cuidado à Criança e ao Adolescente.

Objetivo 10: Fortalecimento da Porta de Urgência/ Emergência e
SAMU.

Objetivo 11: Fortalecer a Assistência Farmacêutica, Garantindo
Medicamento da Atenção Básica.
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Objetivo 12: Fortalecimento do Serviço de Fisioterapia e
Consorcio Intermunicipal, visando Garantir acesso aos serviços
de Média Complexidade.
Objetivo 01: Qualificar e ampliar as ações em vigilância em
Saúde.
Diretriz 03 – Qualificação da Vigilância em Saúde.

Objetivo 02: Fortalecer ações da Vigilância Epidemiológica.
Objetivo 03: Fortalecer ações da Vigilância Sanitária, Ambiental
e do Trabalhador.

Diretriz 04 – Fortalecimento da Gestão do Trabalho e Educação
Permanente em Saúde.

Objetivo 01: Fortalecer a Educação Permanente, adotando
gestão

participativa,

monitorando

e

avaliando

o

efetivo

cumprimento dos objetivos e metas.
Objetivo

01:

Fortalecer

e

melhorar

a

qualificação

dos

Conselheiros de Saúde estabelecendo um canal de comunicação
da SMS e CMS com a população, garantindo transparência e
participação social.
Diretriz 05 – Fortalecimento do Controle Social do SUS

Objetivo 02: Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão da
Saúde.

Objetivo 03: Fortalecer ouvidoria e canais de avaliação social.
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DIRETRIZ 1: Qualificação da Gestão em Saúde.
Objetivo 1: Qualificar ações do Planejamento em Gestão, Financiamento, Tratamento Fora do Domicilio e Transporte Sanitário.

Descrição Metas 2022

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

1. Construir Sede
Administrativa SMS

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

0

100%

Percentual

122

1

2

Nº
Absoluto

122

Ação:
- Aquisição de terreno para construção da SMS;
- Realização de Projeto para construção da sede própria da SMS;
- Requerer através de emenda parlamentar incentivo financeiro para a construção.

2.
Realizar
de
Concurso Público.

Ação:
- Realizar concurso público para os cargos de Enfermeiro, recepcioniostra, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde,
motorista, médico, dentista, auxiliar de saúde bucal, farmaceutico, psicólogo, atendente de farmácia, nutricionista, fonoaudiólogo;
- Criar o cargo de recepcionista;
- Readequar o plano de cargos e salários, para previsão de profissionais e quantitativos;
- Aprovar no poder legislativo nova proposta de plano de cargos e salários;
- Prever recurso finaceiro para realizacao do concurso: previsão orçamentária;
- Prever recurso finaceiro para realizacao do concurso: previsão orçamentária;
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- Levantamento de todas as demandas dos setores, considerando os projetos e programas em planejamento.

3.
Adquirir
Nº
Veículos
para
5
20
Absoluto
Transporte
Sanitário da SMS.
Ação:
- Realização de processo licitatório para aquisição de veículos para NASF, transporte Sanitário, farmácia, Centro de
fisioterrapia;Caps, ambulatorio, centro de odontologia, vigilancia Sanitaria e epidemiologica;
- Requerer através de emenda parlamentar incentivo financeiro para aquisicao de veiculos dos diversos setores.
4. Ampliar a Oferta
de
Consultas
Especializadas.

3%

12%

Percentual

301

302

Ação:
- Ampliar consultas, neurologia, endocrinologia, cardiologia, urologia, dermatologista, reumatologista, nefrologista, para atender a
demanda do município;
- Município e Consócio de Saúde – Credenciar Clínicas e Consultórios médicos e odontológicos em atenção especializada em Saúde
no município de São Mateus do Sul para atendimento desta demanda;
- Realizar análise da demanda reprimida (fila espera) em 02/2022, definindo as especialidades e necessidades de ampliação de
consultas;
- Prever dentro do contrato do rateio a compra de mais consultas;
- Realizar levantamento de demandas de todas as áreas, com base em mais de um ano;
- Verificar possibilidade de credenciamento para especialidades conforme demanda de urgências;
- Realizar visitas aos prestadores de serviços para apresentar a demanda do município;
- Fortalecimento/movimentação da Região (Amsulpar e Cisvali) para maiores ofertas;
- Estudo da Viabilidade de inserção de São Mateus do Sul, em outros Consórcios de Saúde.
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DIRETRIZ 1: Qualificação da Gestão em Saúde.
Objetivo 2: : Fortalecer e Ampliar os Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Descrição Metas 2022

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

5.
Implantar
o
Sistema
de
Gerenciamento de
Filas de Espera
Ação:

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

0

1

Nº
Absoluto

301

- Capacitar profissionais para manutenção do sistema.

- Implantar central de agendamento – exames, especialdiades, e de acompanhamento a situação do paciente TFD;
- Fortalecer as ações de acolhida ao paciente com dificuldades de contato com clínicas, hospitais fora do municipio do origem, com
central de ajuda ao paciente;
- Aquisição de equipamentos para compor central de atendimentos individuais, em guichês;
- Capcitação de profissionais de forma continuada sobre sistema, atendimento humanizado, e protocolos que facilitem acesso do
paciente ao atendimento;

6. Implantar sistema
de
informação
(prontuário
83%
eletrônico) em todas
a
Unidades
de
Saúde.
Ação:
- Adquir computadores,impressoras para as Unidades Básica de Saúde;
- Instalar internet nas Unidades Básica de Saúde satélites;
- Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de forma contínua;
- Ter dois técnicos de informática responsáveis especificamente pela área da saúde.
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DIRETRIZ 1: Qualificação da Gestão em Saúde.
Objetivo 3: : Fortalecer Instâncias de Discussões Regionais CIR e CRESEMS.

Descrição Metas 2022
7. Participar das
Reuniões
de
Colegiado na 6ª
Regional de Saúde
e CRESEMS.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

100%

100%

Percentual

122

Ação:
- Garantir prioritariamente a participação do secretário de saúde nas reuniões de CIR e CRESEMS, ou seu representante em todas as
reuniões;
- Incluir como pauta na reunião ordinária do Conselho de Saúde, resumo das reuniões junto a 6ª Regional de Saúde, CRESEMS e
CIR.
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DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 1: Ampliar Ações de Promoção e Prevenção à Saúde.

Descrição Metas 2022
8.
Realizar
Campanhas
Educativas
Conforme
o
calendário SESA:
(Junho Vermelho,
Setembro Amarelo,
Outubro
Rosa,
Novembro
Azul,
Dezembro
Vermelho,
Dia
Internacional
da
Mulher, Dia Mundial
de
Combate
à
Tuberculose,
Dia
Nacional
de
Combate
e
Prevenção
da
Hanseníase,
Dia
Mundial
de
Combate
à
Hepatite, O Dia
Mundial
Sem
Tabaco,
Semana
Mundial
da

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

18

78

Nº
absoluto

301
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Amamentação, Dia
Mundial
de
Prevenção
ao
Suicídio,
Dia
Nacional do Idoso,
Dia Mundial da
Saúde Mental, Dia
Nacional
da
Vacinação,
Dia
Nacional da Saúde
Bucal, Dia Nacional
de
Combate
a
Tuberculose,
Dia
Internacional
da
Não-Violência
Contra a Mulher,
Dia Mundial de Luta
contra a AIDS.
Ação:
- Planejamento: inclusão do calendário de Campanhas no Orçamento;
- Elaboração do Plano de Ação;
- Aquisição de ítens, equipamentos entre outros necessários a cada campanha;
- Encaminhar no início do ano Calendário a toda Rede de Saúde- SUS e particular, bem como a possíveis parceiros para acompanhar
e colaborar com a divulgação das ações;
- Realizar campanhas educativas alusivas conforme calendário da SESA e as direcionadas conforme a necessidade da Secretaria de
Saúde do Municipio São Mateus do Sul;
- Realizar ação de prevenção e Promoção a Sáude conforme calendário da SESA , todo segundo sabádo do mês em conjunto com a
Feira Livre do produtor;
- Manter as palestras nas escolas municipais,estaduais,CMEIs,grupos prioritários (gestante,idoso,hipertenso,diabético) e realizar
ações intersetoriais;
- Manter e ampliar as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca nas Unidades de Saúde;
- Manter o Programa Estadual de Bochechos com Flúor com uma solução de fluoreto de sódio a 0,2% nas escolas municipais e
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2022

17

estaduais devendo ser realizado semanalmente nos escolares de 6 – 15 anos;
- Manter adesão do Projeto ART (Tratamento Restaurador Atraumático);
- Elaborar e distribuir material educativo (folder,cartilha, panfleto e cartaz sobre aos temas citados);
- Setembro Amarelo e Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio: desenvolvimento da campanha com área de marketing da prefeitura
para divulgação do conteúdo nos meios de comunicação virtuais (facebook, site da prefeitura) e serviços (CAPS, Postos de Saúde);
- Live com convidado (profissional da saúde mental) para falar sobre o tema;
- Dia Mundial sem tabaco: desenvolvimento da campanha com área de marketing da prefeitura para divulgação do conteúdo nos
meios de comunicação virtuais (facebook, site da prefeitura) e serviços (CAPS, Postos de Saúde);

9.
Ofertar
a
população acesso
ao Programa de
Controle
ao
Tabagismo

3

18

301

Ação:
- Avaliar através das Unidades Básicas e ESFs, os pacientes que necessitam do Programa de Controle do Tabagismo;.
- Ampliar o número de Unidades de Saúde com o Programa de controle do Tabagismo, através da capacitação dos profissionais;
- desenvolvimento da campanha com área de marketing da prefeitura para divulgação do conteúdo nos meios de comunicação
virtuais (facebook, site da prefeitura) e serviços (CAPS, Postos de Saúde);
- Implantar atividades de grupos nas comunidades , com apoio integrado da equipe de saúde mental, nas UBS’s e ESF’s, fortalecendo
ações de forma contínua na prevenção de uso do tabaco, propondo ações em, parceria com a rede estadual de ensino.
10.
Manter
a
cobertura
de
Acompanhamento
das
condicionalidades
de
Saúde
do
Programa
Bolsa
Família.

80%
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Ação:
- Manter a pesagem da condicionalidade da saúde, em todas as unidades de saúde facilitando a procura da população para atingir a
meta estabelecida;
- Realizar o acompanhamento dos usuários inscritos no Programa Bolsa Família, através de monitoramento nas UBS’s, Acs’s, e
busca ativa; conforme vigência do programa;
- Manter profissional fixo para o gerenciamento do sistema de informação;
- Contratação de profissionais de saúde em áreas descobertas pela estratégia de saúde da família;
- Retomar as reuniões com as equipes responsáveis pelos três eixos de acompanhamento a família: Saúde, Educação e Assistência
Social, com objetivo de alinhar as ações de acompanhamento e de garantia de direitos da criança e do adolescente.

11. Manter
o
programa
de
Alimentação
1
1
301
saudável
e
Nutricional
e
NutriSUS3
Ação:
- Manter e aprimorar as ações relacionadas à alimentação saudável do Programa de Saúde Escola –PSE;
- Avaliar e monitorar as ações realizadas na prevenção e o controle dos agravos nutricionais no publico alvo;
- Realizar o monitoramento do estado nutricional dos usuários que são acompanhados pelas agente comunitária de saúde e equipe;
- Manter e ampliar o prrenchimento da ficha do controle alimentar no sistema Consulfarma;
- Realizar ações coletivas e individuais sobre Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS);
- Manter as ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional através de monitoramento sistemático do número de inscritos nos
programas, Bolsa Família e Leite das Crianças, Programa Saúde na Escola;
- Implantar as ações contidas no Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- 2022 a 2025;
- Fortalecer ações com as linhas de cuidado: Hiperdia, diabetes, gestantes, para orientações quanto a alimentação saudável através
de capacitações com as ESF.
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DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.
Objetivo 2: Fortalecer a Atenção Primária, com Ênfase no ESF, propiciando ampliação do acesso, visando melhoria.

Descrição Metas 2022

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

12. Promover a
ampliação
da
Cobertura
Populacional
83%
100%
Percentual
301
estimada
pelas
equipes de atenção
básica.
Ação:
- Implantar ESFs na zona urbana e centro. (Lajeadinho, Lageado, Água Branca, e EAP Ambulatório Whashington Gusso), para
realizar atendimentos domiciliares;
- Suprimento de profissionais ( PSS) através concurso público e/ou contração;
- Capacitar as equipes e elaborar plano de ação , de acordo com as especificidades de cada territótio de abrangência.
13. Promover a
ampliação
da
Cobertura
populacional
estimada
pelas
Equipes Saúde da
Família.

65%
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Ação:
- Implantar mais ESFs: ( Unidade básica Água Branca, Lajeadinho e Lageado), para aumentar a cobertura populacional;
- Dividir a Estratégia do Fluviópolis em duas estratégias (Pontilhão, Fartura e Emboque e outra estratégia com Barra, Eufrozina e
Fluviópolis);
- Suprimento de profissionais através concurso público e/ou contração;
- Capacitar as equipes de ESF;
- Elaborar plano de ação , de acordo com as especificidades de cada territótio de abrangência;
- Ampliar número de ACS, Técnicos de Enfermagem e demais profissionais para compor equipe multidiscilpinar na rede de atenção
básica a saúde;
- Mapeamento e atualização constante de número de famílias referenciadas, e acompanhadas de acordo com as linhas de cuidado.

14. Promover a
ampliação
da
Cobertura
populacional
34%
50%
301
estimada
Pelos
Agentes
Comunitários
de
Saúde.
Ação:
- Ampliar o quadro de ACS, para atender a demanda das unidades de saúde e os atendimentos domiciliares, nas unidades já existente
( Vila Amaral, Vila Americana e áreas rurais( Fluviopolis, Rosas, Bom Jesus, Palmeirinha );
- Ampliar o quadro de ACS, para as unidades novas ( Água Branca, Faxinal dos Ilhéus, Cambará, Lageado, Centro (Ambulatório),
Vila prohmann, Vila Pinheirinho, Vila Buaski, Usina Velha);
- Suprimento de profissionais através concurso público e/ou contração.
15.
Reformar
Unidades Básicas
de Saúde(Posto de
Saúde do Cambará,
Faxinal dos Ilhéus,
Colônia Eufrozina,

1
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Barra do Potinga,
Divisa).

Ação:
- Realizar a reforma das Unidades Básicas de Saúde (Posto de Saúde do Cambará, Faxinal dos Ilhéus, Colônia Eufrozina, Barra do
Potinga, Fartura do Potinga, Divisa) garantindo acessibilidade às pessoas com deficiência;
- Requerer através de emenda parlamentar incentivo financeiro para a construção;
- Realizar levantamento das necessidades;
- Encaminhar a Secretaria de obras para análise de projetos e inclusão no planejamento de obras, e orçamento.

DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 3: Fortalecer a Linha de Cuidado em Saúde Bucal, ampliando oferta de atendimento.

Descrição Metas 2022
16. Promover a
ampliação
da
Cobertura
populacional
estimada de Saúde
Bucal na atenção
básica.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

45%

57%

Percentual

301
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Ação:
- Realizar concurso público ou processo seletivo simplificado para profissionais cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal, para
reposição dos déficits;
- Aumentar a taxa de cobertura com a Implantação de novas Unidades de Estratégia Saúde da Família e equipes de saúde bucal;
- Estruturar ESF- UBS e Centro de odontologia com equipamentos;
- Realizar manutrenção periódica dos equipamentos.

17.
Manter
Laboratório
de
Próteses Dentária
implantado.

1

1

Nº
Absoluto

301

Ação:
- Realizar licitação para comprar material de consumo e equipamentos do Laboratório de Próteses Dentária, de forma planejada e
contínua;
- Manter os serviços odontológicos na AtençãoPrimária à Saúde com serviços de prótese;
- Monitorar os indicadores dos serviços de saúde priorizados;
- Manter o credenciamento do o LRPD seguindo as orientações definidas na Nota Técnica da Coordenação Geral de Saúde Bucal –
Ministério da Saúde.

18. Realizar e
manter convênio via
Cisvali para
Especialidades

1

1

302

Odontológicas
Ação:
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- Realizar via convênio Cisvale consulta especializada em Odontologia (Endodontia,Bucomaxilo cirurgia e Odontopediatra).

DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 4: : Ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e colo do útero.

Descrição Metas 2022
19.
Realizar
Exames
Citopatológicos do
colo do útero em
Mulheres de 25 a 64
anos na população
residente
de
determinado local e
a população da
mesma faixa etária.
Ação:

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

0,65%

0,65%

Razão

301

- Realizar palestras nas unidades de saúde sobre o tema, durante o ano, de todos os indicadores;
- Realizar campanhas do outubro rosa, para concientizar a importância da prevenção;
- Realizar monitoramento e busca ativa das mulheres na faixa etária preconizada através dos agentes comunitários de saúde e/ou
unidade de saúde, buscando a distribuição quadrimestral da meta;
- Realizar monitoramento quadrimestral do relatório de mulheres na faixa etária preconizada, que realizaram exame citopatológico
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colo de útero pelo coordenador da unidade de saúde atraves do e-gestor;
- Ampliar, diante da necessidade, a agenda de atendimentos e horários disponíveis nas unidades de saúde;
- Promover a distribuição da realização dos exames de forma quadrimestral, com intuito de atingir o indicador do Previne Brasil;
- Contratação de médico ginecologista/obstetra 40 horas semanais , ampliando para nop minino 03, podendo atender ESF, UBS de
forma descentralizada; (descentralizada no sentido de um dos médicos poder atender nas unidades com orietações, atendimento à
gestante na comunidade).
20. Realizar
exames de
mamografia de
rastreamento em
mulheres de 50 a
60 anos na

0,40%

0,40%

301

população
residente de
determinado local e
população da
mesma faixa etária.
Ação:
- Ampliar os exames de mamografia na faixa etária 50 a 60 anos para diagnóstico precoce e investigação em mulheres cadastradas
nas Unidades Básicas de Saúde;
- Realizar palestras nas Unidades Básicas de Saúde sobre o tema, durante o ano;
- Realizar campanhas do outubro rosa, para concientizar a importância da prevenção;
- Realizar monitoramento e busca ativa das mulheres na faixa etária preconizada através dos agentes comunitários de saúde e/ou
unidade de saúde;
- Realizar monitoramento quadrimestral do relatório de mulheres na faixa etária preconizada, que realizaram exame de mamografia
pelo coordenador da unidade de saúde;
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- Ampliar, diante da necessidade, a agenda de atendimentos e horários disponíveis nas unidades de saúde;
- Promover a distribuição da realização dos exames de forma quadrimestral, com intuito de atingir o indicador do Previne Brasil;
- Ampliar número de cota através do consórcio municipal e realizando credencimento de prestadores de serviços.

DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 5: Qualificar e Organizar a Linha de Cuidado a Saúde Materna e Infantil, garantindo acesso, acolhimento e resolutividade.

Descrição Metas 2022

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

21.
Manter
a
redução do número
de óbitos maternos
0
0
301
em
determinado
período e local de
residência.
Ação:
- Realizar o pré-natal, garantindo o número mínimo de consultas de pré-natal;
- Garantir a oferta dos exames segundo linha de cuidado materno infantil;
- Estratificar oportunamente todas as gestantes e vincular ao MACC as gestantes de alto risco e risco intermediário;
- Realizar a gestão de caso de todas as gestantes estratificadas como alto risco e as de risco intermediário que se fizer necessário;
- Monitoramento e acompanhamento das gestantes pelos agentes comunitários de saúde;
- Realizar as vacinas conforme calendário determinado;
- Realizar as análises de óbito materno através do comitê de mortalidade e realizar as devolutivas das análises regionais a equipe do
território onde ocorreu o óbito;
- Realizar capacitações de forma contínua aos profissionais das UBS’s – ESF’s, para acompanhamento planejado das gestantes e
puerperes.
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22. Ampliar
proporção de Parto
Normal no Sistema
Único de Saúde e

41%

44%

Percentual

301

na Saúde
Suplementar.
Ação:
- Reduzir o número de parto cesárea, incentivando o parto normal com informações do parto humanizado, que é

recomendado pelo Ministério da Saúde, para reduzir as intervenções desnecessárias;
- Garantir um ambiente mais calmo e harmonioso para o nascimento da criança, uma vez que a mãe terá seu filho da
maneira que escolheu e terá contato imediato com o bebê;
- Desenvolver ações de Informação e conscientização sobre o parto Normal e cesárea, integrando profissionais da rede de saúde

de atendimento à gestante;
- Implantar Programa de Acompanhamento a gestante ao Hospital e contato com equipe de obstetrícia de referência do municipio;
(projeto antigo já existente, talvez nos novos moldes no mãe sãomateuense).
23.
Reduzir
proporção
de
gravidez
na
15%
13%
Proporção
301
adolescência entre
as faixas etárias 10
a 19 anos.15
Ação:
- Palestras em escolas, nas unidades de saúde e rede socioassitencial;
- Manter a adesão e realizar as atividades do programa saúde na escola;
- Proporcionar a oferta de métodos contraceptivos de forma descentralziada, em todas as unidades de saúde, assim como os insumos
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necessários (injetável, comprimido, preservativo feminino e masculino e DIU);

- Monitorar as mulheres pós parto, gestação de risco e multipariedade quanto a oferta e utilização de método contraceptivo;
- Garantir as ações de orientação com famílias sobre planejamento familiar (métodos contraceptivos), com parceria através da
Secretaria de Educação e Assistência Social.

24. Reduzir a
mortalidade Infantil.

6

3

Nº
absoluto

301

Ação:
- Fortalecer a puericultura como forma de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
. Realizar puericultura segundo a linha de cuidado materno infantil, de forma descentralizada nas unidades de saúde;
- Aplicar instrumento de estratificação de risco para identificar as crianças de risco precocemente e encaminhá-las para
acompanhamento na referência – MACC;
- Realizar o pré-natal, garantindo o número mínimo de consultas de pré-natal;
- Garantir a ofertados exames segundo linha de cuidado materno infantil;
- Estratificar oportunamente todas as gestantes e vincular ao MACC as gestantes de alto risco e risco intermediário;
- Realizar a gestão de caso de todas as gestantes estratificadas como alto risco e as de risco intermediário que se fizer necessário;
- Monitoramento e acompanhamento das gestantes e crianças pelos agentes comunitários de saúde;
- Realizar as vacinas conforme calendário determinado, com busca ativa;
- Realizar as análises dos óbitos infantis e fetal através do comitê de mortalidade e realizar as devolutivas das análises regionais a
equipe do território onde ocorreu o óbito;
- Elaborar um cronograma de educação continuado para equipe da APS, com temas relacionados ao cuidado da gestantes e criança;
- Solicitar a rede de ensino de educação infantil inclusão de campanha de prevenção a acidentes domésticos, sendo esta uma das
causas de aumentos de mortalidade infantil nos períiodos de recesso e férias escolares (afogamento, acidentes de carro, etc).
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25. Adquirir
Aparelho de

0

1

301-302

Ultrassom.
Ação:
- Realização de processo licitatório para aquisição de Aparelho de Ultrassom;
- Requerer através de emenda parlamentar incentivo financeiro para a aquisição;
- Capacitar profissional para a realização dos exames.

DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 6: Ampliar o acesso à Linha de Cuidado em Saúde Mental, de forma articulada com demais pontos.

Descrição Metas 2022
26. Implantar a
Linha de Cuidado
nas unidades de
Atenção Básica.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

1

1

Nº
absoluto

301

Ação:
- Identificação da população de saúde mental: realizar o cadastro a partir do levantamento da população que utiliza psicotrópico,
população atendida e reconhecido pela unidade de saúde;
- Realizar o processo de territorialização: conhecimento do território através dos pontos de atenção à saúde, mapa inteligente;
- Estratificar a população cadastrada;
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- Organizar os fluxos de atendimentos conforme território, incluindo na agenda de consultas e atendimentos da unidade de saúde;
- Elaboração plano de cuidados para os pacientes atendidos na rede;
- Realizar o acompanhamento e monitoramento dos planos de cuidados;
- Implantação das PIC’s (Politica Nacional de Práticas Integrativas e Complementares).

27. Construir uma
Sede própria do

0

100%

Percentual

301

100%

100%

Percentual

301

CAPS.
Ação:
- Aquisição de terreno para construção do CAPS I;
- Realização de Projeto para construção da sede própria do CAPS I ;
- Buscar emenda parlamentar para construção da sede própria;
- Até concretizar a construção, buscar a locação de um novo imóvel.

28. Realizar Ações
de

matriciamento

sistemático

no

CAPS com Equipes
de Atenção Básica.
Ação:
- Construção compartilhada de diretrizes clínicas entre equipe de referência e os especialistas;
- Desenvolver e compartilhar propostas de intervenção terapêutica de casos conjuntos.
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DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 7: Fortalecer a Linha de Cuidado a pessoa com deficiência.

Descrição Metas 2022
29. Implantar a
Estratificação
de
Risco da Linha de
Cuidado.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

70%

100%

Percentual

301

Ação:
- Contratação de profissionais de saúde para atuar na habilitação e reabilitação dos pacientes com deficiência;
- Realização de concurso publico para efetivar esses profissionais;
- Treinamento da equipe pelo menos uma vez por ano;
- Manter o fluxo de encaminhamento conforme a solicitação das UBS’s para o Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier,
Centro de Atenção Integral ao Fissurado Labiopalatal (CAIF) e para Centro Regional de Atendimento Integral ao Deficiente (CRAID).

30. Implantar Rede
de Atendimentos a
pacientes de TEA -

1

1

Percentual

301

Transtorno do
Espectro Autista.
Ação:
- Realização de concurso público para contratação de profissionais específicos para atendimentos de TEA;
- Garantia da Equipe Mímima;
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- Manutenção do local e dos equipamentos necessários para esse fim;
- Treinamento da equipe pelo menos uma vez por ano, podendo intergrar junto a Secretaria de Educação;
- Criar espaço de atendimento multiprofissional (psicólogo, assistente social, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, neurologista,
psiquiatra, fisioterapeuta).

31.

Implantar

Programa

de

atendimento

0

1

Percentual

301

Domiciliar a Pessoa
com Deficiência.
Ação:
- Realização de concurso público para contratação de profissionais específicos para atendimentos domiciliares;
- Treinamento da equipe pelo menos uma vez por ano;
- Criar programa com equipe técnica especializada e multidiscuplinar (psicólogo, assistente social, fonoaudióloga, terapeuta
ocupacional e fisioterapeuta).
32.

Habilitar

e

Implantar o CER II
–

Centro

Especializado

1

1

Percentual

301

em

Reabilitação.
Ação:
- Realizar reuniões com os conselhos municipais, regionais e estaduais para encaminhamento do pedido de Habilitação do CER II no
espaço físico da APAE-SMS;
- Manutenção do espaço e mobiliários;
- Manter as ações conjuntas a APAE com equipes de Atenção Primária, incluindo capacitações, discussões de caso,fluxo de
atendimento e acompanhamento da rede.
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DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 8: Fortalecer a Linha de Cuidado ao Idoso

Descrição Metas 2022
33.
Ampliar
Estratificação
Risco.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

75%

100%

Percentual

301

à
de

Ação:
- Estratificar o risco de vulnerabilidade dos idosos em assistência domiciliar;
- Reposicionar na rede de Atenção à Saúde Comunitária e de Assitência Social, o idoso com alto risco de vulnerabilidade social;
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável;
- Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa;
- Estímulo às ações intersetoriais visando à integralidade da atenção;
- Ampliar e manter nas Unidades de Saúde a Caderneta de Saúde do Idoso, como instrumento de controle das ações da atenção à
saúde da pessoa idosa;
- Manter e ampliar as ações sobre as doenças bucais, o estado de conservação dos dentes e a prevalência de
edentulismo são um reflexo, principalmente, da sua condição de vida e do acesso à atenção em saúde bucal.
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34. Implantar
Programa de
0

atendimento

1

Nº
Absoluto

301

Domiciliar ao Idoso.
Ação:
- Oferecer atendimento adequado com uma equipe multiprofissional e atenção integral à saúde do Idoso;
- Atender as necessidades de saúde da pessoa idosa;
- Proporcionando uma porta de entrada nas unidades de saúde, para uma avaliação funcional do Idoso, dividindo em
categorias: Robusto, em risco de fragelização e frágil;
- Criar programa com equipe técnica especializada (psicólogo, assistente social, fonoaudiologa, terapeuta ocupacional e
fisioterapeuta).

DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 9: Qualificar o cuidado à Criança e ao Adolescente.

Descrição Metas 2022

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

90%

90%

Proporção

301

35. Manter as ações
do Programa Saúde
na Escola.
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Ação:
- Realizar escovação supervisionada nos alunos das escolas municipais,estaduais e CMEIs às atividades desenvolvidas e legitimar os
esforços empregados na atenção voltada aos estudantes;
- Realizar entrega de escova, fio dental e dentifrício fluoretado aos usuários priorizados pela equipe de saúde bucal;
- Manter as ações e a adesão de pactuação de compromissos a serem firmados entre os secretários municipais de saúde e
educação conforme preconiza o Programa Saúde na Escola;
- Renovar os representantes do Grupo de Trabalho Intersetoriais (GTIs);
- Realizar o monitoramento e a avaliação do Programa Saúde na Escola (PSE);
- Manter projetos de orientação aos cuidados de saúde, prevenção, alimentação saudável, acompanhamento com ESF.
36. Reduzir o
número de casos
novos de sífilis
congênita em

4

4

Nº
Absoluto

301

1

1

Nº
Absoluto

301

menores de um ano
de idade
Ação:
- Realização dos testes rápidos na gestante;
- Busca ativa a gestantes com resultados alterados;
- Melhoramento do acesso ao tratamento para melhor adesão do mesmo;
- Monitoramento e acompanhamento das gestantes durante todo pré-natal.
37. Manter reduzido
o número de casos
novos de AIDS em
menores de 5 anos.
Ação:
- Ampliação da realização de testagem para o HIV /AIDS e o diagnóstico precoce;
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- Monitoramento mensal e avaliação do sistema de informação;
- Realização e incentivo às campanhas alusivas ao tema para mobilização e sensibilização da população e profissionais de saúde,
salientando a importância da adesão ao TARV - Terapia Anti-retroviral, para atingir a carga viral indetectável, reduzindo a cadeia de
transmissão.

DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 10: Fortalecimento da Porta de Urgência/ Emergência e SAMU.

Descrição Metas 2022
38.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

1

1

Nº
Absoluto

302

Adquirir

Gerador.

Ação:
- Elaboração do projeto técnico;
- Aquisição e instalação do gerador;
- Prover recursos financeiros através do governo Federal ou Estadual.
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39. Adquirir
Aparelho de Raio-x.

0

1

Nº
Absoluto

302

100%

100%

Percentual

302

0

100%

Percentual

302

Ação:
- Prover recursos financeiros através do governo Federal ou Estadual;
- Elaboração e construção do projeto técnico;
- Contratação de técnicos em radiologia.

40. Construir Base
do SAMU.
Ação:
- Elaboração do projeto técnico;
-Construção da sede própria.

41.
Reformar/ampliar
Pronto Atendimento
Drº Oseas
Pacheco.
Ação:
- Elaboração do projeto técnico estrutural e arquitetônico do Pronto Atendimento;
- Reformas apontadas no projeto;
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- Prover recursos financeiros através do governo Federal ou Estadual.

DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 11: Fortalecer a Assistência Farmacêutica, Garantindo Medicamento da Atenção Básica.

Descrição Metas 2022
42.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

0

100%

Percentual

303

1

4

Nº
Absoluto

303

Construir

Central

de

Abastecimento.
Ação:
- Definir local (terreno) onde será construída a CAF;
- Realizar projeto Arquitetônico;
- Prover recursos financeiros através do governo Federal ou Estadual;
- Realizar licitação.

43. Atualizar a
REMUME.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2022

38

Ação:
- Criar a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT);
- Nomear os componentes da CFT;
- Realizar estudos e seleção dos medicamentos;
- Aprovação da REMUME no COMSAS;
- Publicação.

44. Disponibilizar
todos os
medicamentos

100%

100%

Percentual

303

1

Nº
Absoluto

303

padronizados na
REMUME.
Ação:
- Quantificação e licitação de todos itens da REMUME;
- Manter estoques com margem alta pra evitar desabastecimento (cuidando das validades).
45. Adquirir Veículo
para transporte de

1

Medicamentos.
Ação:
- Definir modelo e características do veículo de transporte para medicamentos;
- Prover recursos financeiros através do governo Federal ou Estadual;
- Realizar licitação.
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DIRETRIZ 2: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde.

Objetivo 12: Fortalecimento do Serviço de Fisioterapia e Consorcio Intermunicipal, visando garantir acesso aos serviços de média
complexidade.

Descrição Metas 2022
46.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

1

4

Nº
Absoluto

301

Implantar

Academia

de

Saúde.

Ação:
- Implantar e manter o Programa Academia da Saúde (PAS), que integra a da rede de Atenção Primária à Saúde;
- Monitorar e acompanhar o cronograma de execução das atividades desenvolvidas;
- Contratar profissional de educação física e fisioterapia para atendimento em conjunto através de concurso público.
47. Adquirir
Veículo para Clinica

0

de Fisioterapia.

1

Nº
Absoluto

301

Ação:
- Prover recursos financeiros através do governo Federal ou Estadual;
- Realizar Processo licitatório para aquisição de veículo.
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48. Criar Protocolos
de Atendimento
para
encaminhamento

1

1

Nº
Absoluto

1

1

Nº
Absoluto

302

1

1

Nº
Absoluto

302

de Consultas

301 - 122

Especializadas.

Ação:
- Elaborar protocolos para consultas especializadas;
- Contratar médico auditor através de Concurso Público.
49. Manter em
atividade o Hospital
Maternidade Dr.
Paulo Fortes, via
contrato de gestão.

Ação:
- Manutenção do Contrato de Gestão com Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes.

50. Manter em
atividade o Serviço
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de Urgência e
Emergência SAMU.

Ação:
- Manter o contrato de de programa/rateio junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Iguaçu;
- Transferir em tempo oportuno o recurso de habilitação/qualificação do Ministério da Saúde e Secretaria do Estado do Paraná ao
CISVALI;
- Garantir o custeio e funcionamento das responsabilidades do município para manutenção das bases do SAMU no município.

51. Manter contrato
com Laboratórios
que prestam
serviços ao SUS

4

4

Nº
Absoluto

302

para exames
laboratoriais.
Ação:
- Supervisão dos laboratórios quanto à Gestão da Qualidade e Biossegurança;
- Manutenção do cadastro dos laboratórios atualizado;
- Apresentação dos relatórios quanto à Gestão da Qualidade e Biossegurança nos laboratórios supervisionados.
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DIRETRIZ 3: Qualificação da Vigilância em Saúde.

Objetivo 1: Qualificar e ampliar as ações em vigilância em Saúde.

Descrição Metas 2022
52.

Adquirir

Veículos

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

1

2

Nº
Absoluto

304

1

4

Nº
Absoluto

304 – 122
305

2
para

Vigilância Sanitária.
Ação:
- Prover recursos financeiros através do governo Federal ou Estadual
- Realização de Processo licitatótrio para adquirir Veículo.
53. Manter o Plano
de Contingência
para enfrentamento
da pandemia
provocada pelo
novo Coronavírus –
Covid-19,
atualizado e
funcional contendo
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as ações para essa
demanda.

Ação:
- Seguir Prazos e Protocolos criados para enfrentamento do Covid-19.

DIRETRIZ 3: Qualificação da Vigilância em Saúde.

Objetivo 2: Fortalecer ações da Vigilância Epidemiológica.

Descrição Metas 2022

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022
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Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza
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54.

Ampliar

a

Homogeneidade
das

Coberturas

Vacinais

das

Crianças

menores

25%

50%

Percentual

305

75%

75%

Percentual

305

de 1 ano de idade.
Ação:
-Gerenciamento mensal do sistema de informação de Imunização;
- Aproveitar as oportunidades de vacinação na sala de vacina;
- Garantir o registro adequado da vacinação no sistemas de informação;
- Realizar busca ativa dos menores com esquema vacinal incompleto.
55. Alcançar as
coberturas das
Vacinas
selecionadas do
Calendário
Nacional de
Vacinação para
Crianças menores
de dois anos de
idade –
Pentavalente 3ª
Dose,
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Pneumocócica 10valete 2ª Dose,
Poliomelite 3ª Dose
e Tríplice viral 1ª
Dose – Com
Cobertura
preconizada.
Ação:
- Aproveitar as oportunidades de vacinação como consultas ou outros procedimentos na unidade de saúde para verificar situação
vacinal;
- Ampliar salas de vacinas nas ESFs Amaral, Rosas e Ambulatório Central;
- Realizar busca ativa mensal dos faltosos, através de relatório do sistema de informações e/ou revisão nas fichas de aprazamento
organizadas de forma mensal;
- Realizar a busca ativa através do ACS, escolas, e Cmei’s;
- Após transmissão das informações do sistema próprio para a rede nacional de dados – RNDS, o responsável (enfermeiros, técnico
de enfermagem e o vacinadorl) pela imunização da UBS, deverá conferir a transferência dos registros, comparando o registro da base
local com o do SI-PN, ou seja, o gerenciamento mensal do sistema de informação de Imunização;
- Contratar estagiários dos cursos de enfermagem;
- Contratar técnico de enfermagem específicos para vacinação;
- Proporcionar capacitação para vacinadores.

56.

Reduzir

número

o
de

Mortalidade

70

prematura (de 30 a
69

anos)

70

Nº
Absoluto

301

pelo
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conjunto

das

4

principais

DCNT

(doenças

de

aparelho
circulatório, câncer,
diabetes e doenças
respiratórias
crônicas).
Ação:
- Promover ações educativas anuais, semetrais e até mensais de promoção a saúde para os paciente hipertenso, diabético, doenças
respiratória e câncer;
- Implantar linhas de cuidado e protocolos de atendimento ao Hipertenso e diabético nas estartégias de saúde da família;
- Realizar palestra aos grupos de hiperdia com temas ( alimantação saudável, uso adequado da farmacologia, academia de saúde);
- Aderir ao Programa de Academia de Saúde;
- Realizar o acompanhamento desse grupo conforme linha guia.
57. Investigar o
número de óbitos
em mulheres em

100%

100%

Percentual

301

idade fértil (10 a 49
anos) investigados.
Ação:
- Investigar todos os óbitos ocorridos durante o ano de mulheres em idade fértil;
- Desenvolver ações anuais de mobilização para prenção e controle de câncer de colo de útero e mama;
- Incentivar a mulher nessa faixa etária realizar seus exames preventivos e a se cuidar mais.
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58.

Encerrar

os

casos de doenças
de

notificação

compulsória
imediata

90%

(DNCI)

90%

Percentual

301

encerrados em até
60

dias

após

notificação.
Ação:
- Gerenciar mensalmente e monitoramento mensal de Sistema de Informações de Agravo de Notificações ( SINAN).

59. Aumentar a
proporção de cura
dos casos novos de
90%

hanseníase

90%

Percentual

301

diagnosticados nos
anos das coortes.
Ação:
- Acompanhar e monitorar o paciente nas Unidades de Saúde e em visita domiciliar;
- Realizar dose Supervisionada da medicação .
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60.

Investigar

os

óbitos maternos.

100%

100%

Percentual

301

Ação:

- Realizar a investigação de óbito materno em 100% dos casos;
- Analisar de evitabilidade do óbito materno e análise dos problemas identificados, pelo comitê Municipal, Estadual e
Federal;
- Qualidade no Pré- Natal, atendimento hospitalar e puerpério.
61. Investigar óbitos
infantis e fetais.
100%

100%

Percentual

301

Ação:

- Realizar a investigação de óbito infantil em 100% dos casos;
- Analisar a evitabilidade do óbito Infantil e análise dos problemas identificados pelo comitê Municipal, Estadual e federal;
- Melhorar a Qualidade nos atendimentos de Pré-Natal, atendimento hospitalar puericultura.

DIRETRIZ 3: Qualificação da Vigilância em Saúde.

Objetivo 3: Fortalecer ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e do Trabalhador.
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Descrição Metas 2022
62.

Ampliar

proporção

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

80%

80%

Percentual

304

3

12

Nº
Absoluto

304

a
de

análises realizadas
em

amostras

de

água para consumo
humano quanto aos
parâmetros
coliformes

totais,

cloro residual livre e
turbidez.
Ação:
- Realizar 80% das coletas preconizadas pela 6° Regional de Saúde.

63. Realizar ciclos
de visitas
domiciliares por
agentes de
endemias para
controle vetorial da
dengue.
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Ação:
- Realizar 4 ciclos de Levantamento de Índice Amostral (LIA).

64.

Realizar

o

preenchimento

do

campo

ocupação

nas notificações de

100%

100%

Percentual

304

agravos
relacionados

ao

trabalho.
Ação:
- Orientar os profissionais de Saúde quanto ao preenchimento do campo Ocupação nas notificações de agravo.

65. Reformar a
Estrutura do Prédio
0

da Vigilância em

100%

Percentual

304

Saúde.
Ação:
- Realizar Projeto de reforma do Centro de Vigilância em Saúde.
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DIRETRIZ 4: Fortalecimento da Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde.

Objetivo 1: Fortalecer a Educação Permanente, adotando gestão participativa, monitorando e avaliando o efetivo cumprimento dos
objetivos e metas.

Descrição Metas 2022
66.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

6

24

Nº
absoluto

122

Disponibilizar

Curso/Capacitação,
de aperfeiçoamento
em Diversas áreas
da

Secretaria

de

Saúde.
Ação:

- Realizar capacitação e aperfeiçoamento na área de vacinação, puericultura, pré-natal, hipertenso, diabético;
- Realizar capacitação e aperfeiçoamento em prontuário eletrônico e procedimentos;
- Realizar capacitação sobre humanização e atendimento;
- Realizar capacitação sobre desperdício de material para sensibilizar equipes;
- Realizar curso sobre a Guia Alimentar as Unidades Básica de Saúde e intersetorial;
- Curso sobre acolhimento dos usuários;
- Capacitar as unidades de saúde sobre o tema aleitamento materno e alimentação complementar saudável para menores de 2 anos
de idade;
- Capacitar profissionais das unidades de saúde que não executam atividades voltadas ao controle do tabagismo, para formação dos
grupos junto à população de seus territórios;
- Capacitar os profissionais das Unidades de Saúde em relação à saúde do idoso;
- Realizar capacitação continuada para as equipes das Unidades Básica de Saúde em diferentes temas e qualidade do cuidado em
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saúde;
- Contratação de profissional em gerenciamento dos serviço de saúde;
- Curso de procolos em saúde/TFD;

- Curso e capacitação continuada para ACS;
- Elaborar plano de capacitação e reunião continuada para todos os setores.
67. Criar
Protocolos de
Atendimento nos
diversos setores da
saúde (TFD,
Serviço Social,
Ambulatório
Médico,
Enfermagem,

1

Atendimento

4

Nº
Absoluto

122-301

Médico, CAPS,
Centro de
Fisioterapia,
Odontologia,
Transporte, Pronto
Atendimento, entre
outros, visando
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melhorar o fluxo de
trabalho.

Ação:
- Criar comissão para elaborar e manter protocolo para cada setor da saúde;
- Criar comissão para monitorar a execução dos protocolos elaborados.

DIRETRIZ 5: Fortalecimento do Controle Social do SUS
Objetivo 1: Fortalecer e melhorar a qualificação dos Conselheiros de Saúde estabelecendo um canal de comunicação da SMS e
CMS com a população, garantindo transparência e participação social.

Descrição Metas 2022
68.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

0

1

Nº
absoluto

122-301

Realizar

Conferência
Municipal de Saúde.

Ação:
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- Programar e organizar a realização da Conferência Municipal de Saúde;
- Elaborar material de divulgação/convite para população referente a realização da Conferência.

69. Realizar
Treinamentos para
1

os Conselheiros de

2

Nº
Absoluto

122

Saúde.
Ação:
- Realizar capacitação dos Conselheiros de Saúde Municipal com temas básicos: Papel do Conselho, suas obrigações, etc;
- Construção de cronograma de educação permanente, junto à SESA/PR e outros órgãos competentes.

DIRETRIZ 5: Fortalecimento do Controle Social do SUS
Objetivo 2: Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão da Saúde.

Descrição Metas 2022

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022
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Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

55

70.

Realizar

Reuniões

Mensais

para Deliberação de
12

Assuntos
relacionados

48

Nº
absoluto

122

a

Saúde.
Ação:
- Realização de reuniões mensais do COMSAS sendo elas Ordinárias e Extraordinárias , com representantes da Secretaria Municipal
de saúde e Representantes de entidades participantes,
- Atuar na formulação e controle da execução da politica de saúde , sendo elas econômicas , financeira e gerência administrativa.

71. Analisar e
Aprovar o Plano
Municipal de

0

1

Nº
Absoluto

122

1

4

Nº
absoluto

122

Saúde.
Ação:
- Traçar diretrizes , analisar e aprovar conforme legislação o Plano Municipal de Saúde.

72.

Analisar

aprovar

e
a

Programação
Municipal de Saúde.
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Ação:
- Analisar, acompanhar a movimentação e a destinação de recursos e dos serviços prestados e aprovar conforme legislação a
Programação Municipal de Saúde.

73. Analisar e
provar o Relatório

1

4

Nº
Absoluto

122

3

12

Nº
Absoluto

122

Anual de Gestão
Ação:
- Analisar e aprovar conforme legislação o RAG.
74. Analisar e
aprovar os
Relatórios
Detalhados do
Quadrimestre
Anterior – RDQA
Ação:
- Analisar e aprovar conforme legislação o RDQA.
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DIRETRIZ 5: Fortalecimento do Controle Social do SUS
Objetivo 3: Fortalecer ouvidoria e canais de avaliação social.

Descrição Metas 2022
75.

Indicador para
Monitoramento e
Avaliação da Meta

Indicador (Linha –Base)
Unidade de
Valor
Ano
Medida

Meta
Prevista 2022

Meta Plano
(2022-2025)

Unidade de
Medida

Valor/
Subfunção/
Natureza

1

1

Nº
absoluto

122

1

4

Nº
Absoluto

122

Realizar

Treinamento

para

Ouvidor.
Ação:
- Solicitação de capacitação para Conselheiros Municipais de Saúde Junto a SESA/PR.
76. Realizar
Pesquisa de
Satisfação.

Ação:
- Disponibilização de Caixas de Sugestões de Atendimento ao cidadão nas Unidades Básicas de Saúde , para depositar reclamações
e avaliações de atendimento.
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