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1. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL 

2. Identificação 

UF: Mato Grosso. 

Município: São Pedro da Cipa. 

2.2 Secretaria de Saúde 

CNPJ: 11.377.586-24 

Endereço da Secretaria de Saúde: Avenida Presidente Vargas 

Telefone: 66 3418-1126 

E-mail da Secretaria: sms_spc@hotmail.com 

2.3 Secretário(a) de Saúde em Exercício 

Nome: Wilson Virginio de Lima 

Data da Posse: 02/01/2017 

1.4 Informações do Fundo Municipal de Saúde 

Instrumento legal de criação do FMS: Lei nº 012 

Data: 05/05/1997 

CNPJ: 11.377.586/0001-24 

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde: SIM 

Nome do Gestor do FMS: Wilson Virginio de Lima 

Cargo do Gestor do FMS: Secretário Municipal de Saúde 

1.5 Informações do Conselho de Saúde 

Instrumento legal de criação do CMS: Lei 011 

Data: 07/05/1993 

mailto:sms_spc@hotmail.com


Nome do Presidente do CMS: Lais Fernandes Menezes Amaral 

Segmento: Trabalhador da Saúde 

Data da última eleição do Conselho: 15/07/2016 

Telefone/E-mail: 66-3418-1126/ sms_spc@hotmail.com 

1.6 Conferência de Saúde 

Data da última Conferência de Saúde: 30/06/2015 

1.7 Plano de Saúde 

A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde: SIM 

Vigência do Plano de Saúde: 2019/2019  

Status: Em Construção o da Vigência: 2019/2021 

Aprovação no Conselho de Saúde: Resolução nº 03 em 20/09/2013 

1.8 Plano de Carreira, Cargos e Salários 

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS): SIM 

1.9 Informações sobre regionalização 

O município pertence à Região de Saúde: Rondonópolis-MT  

O município participa de algum consórcio: CORESS (Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato 

Grosso)  

O município está organizado em regiões intramunicipal? SIM 

10. Informações sobre regionalização 

Responsável pela elaboração do PAS: Claudinéia Alves Queiroz 

                                                                Lucimar Aparecida da Silva 

 



3. 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 São Pedro da Cipa para o exercício de 2019.  

O presente documento é um dos instrumentos de gestão exigidos por lei, cuja finalidade 

precípua é servir de guia para as ações de saúde a serem implantadas, desenvolvidas e executadas 

ao longo do exercício de 2019. 

A PAS é um instrumento de planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS, interligado 

com o Plano de Saúde, o Relatório Detalhado Quadrimestral e o Relatório de Gestão, constituindo 

uma ferramenta que possibilita a qualificação das práticas gerenciais do SUS e a resolubilidade da 

sua gestão. 

 A PAS é o desdobramento anual do Plano de Saúde, e está regulamentado pelo Art. 4º, da 

Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que versa: a PAS é o instrumento que operacionaliza 

as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo atualizar as metas do Plano e prever a 

alocação dos recursos orçamentários a serem executados.  

A Programação Anual de Saúde é parte importante do Relatório Anual de Gestão e auxilia 

na confecção dos relatórios quadrimestrais elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 É uma importante ferramenta para atualização e acompanhamento do Plano Municipal de 

Saúde e das metas pactuadas com o Estado.  

Espera-se deste documento, que seja um resumo dos compromissos que o Município firmou 

com a sociedade, que seja um manual de consulta diária do gestor do SUS, de seus coordenadores, 

do Conselho Municipal de Saúde e dos interessados em geral. 

 

 

 

 



3. PROPOSTA DO PLANO DE GOVERNO – 2018/2021 – SAÚDE 

 Implantar a Ouvidoria Municipal do SUS. 

 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde PSF I. 

 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde PSF II. 

 Aquisição de um Micro ônibus para tratamento TFD (Tratamento fora de domicilio).  

 Aquisição de um VAN para transporte exclusivo dos Pacientes que fazem tratamento 

de HEMODIALISE. 

 Construção do Centro de Reabilitação. 

 Aquisição de uma Camionete amarok. 

 Contratação do Enfermeiro Exclusivo para Atenção Básica (Coordenação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PROPOSTA DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021  

PROGRAMA nº 012 – GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE:  

Valor Orçado: R$ 1.841,000 00 Nº de ações do Programa: 05 

PROGRAMA – APERFEICOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA: 

Valor Orçado: R$ 805.000,00 Nº de ações do Programa: 08 

PROGRAMA – FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE: 

Valor Orçado: R$ 120.000,00 Nº de ações do Programa: 04 

PROGRAMA – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 

SAÚDE: 

Valor Orçado: R$ 72.000,00 Nº de ações do Programa: 03 

PROGRAMA – ASSISTÊNICA FARMACEUTICA: 

Valor Orçado: 80.000,00 Nº de ações do Programa: 03 

VALOR TOTAL PROGRAMADO PPA/2018:  R$ 2.918.000,00 

TOTAL DAS AÇÕES PROGRAMADAS: 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 

Nº  RELAÇÃO DE INDICADORES  

01 Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT 

(doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas; 

02 Proporção De Óbitos De Mulheres Em Idade Fértil (MIF) Investigados; 

03 Proporção De Registro De Óbitos Com Causa Básica Definidos; 

04 Proporção de Vacinas selecionadas do CNV para Crianças < 2 anos - Pentavalente (3ª 

dose), Pneumocócica 10-Valente (2ª), Poliomielite (3ª) e Tríplice Viral (1ª) - Com 

Cobertura Vacinal Preconizada; 

05 Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrada 

em até 60 dias após notificação; 

06 Proporção de cura dos casos novos de Hanseníase diagnosticados nos anos das 

coortes; 

07 Número de casos autóctones de malária; 

08 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade; 

09 Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos; 

10 Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto 

aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez; 

11 Razão de 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; 

12 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 

anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária; 

13 Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar; 

14 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos; 



15 Taxa de mortalidade infantil. 

16 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência; 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica; 

18 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa 

família; 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica; 

20 Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de vigilância 

sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios; 

21 Ações de matriciamento realizadas por caps com equipes de atenção básica; 

22 Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados 

para controle vetorial da dengue; 

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

relacionados ao trabalho; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROGRAMAÇÃO ANUAL DAS ATIVIDADES 

DIRETRIZ 1: Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e 

prevenção.   

OBJETIVO: Melhoria das condições de Saúde do Idoso e portadores de doenças crônicas, com 

ênfase na hipertensão e diabetes, mediante qualificação da gestão e das redes de atenção. 

INDICADOR: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das principais 

doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas). 

Meta Ações do PAS 2019 

 

 

 

 

Reduzir a taxa de 

mortalidade prematura (<70 

anos) por Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis – 

DCNT (Doenças do 

aparelho circulatório, 

câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas). 

 

 Garantir a Realização de Educação Permanente com as 

equipes das UBS para a implantação dos protocolos com 

ampla divulgação com enfoque na estratificação de risco e 

manejo das condições crônicas HA/DM; 

 Realizar atualizações aos profissionais para a manutenção 

dos ambulatórios de atendimento a grupos para cessação do 

tabagismo; 

 Ampliar o acesso e qualificar a assistência conforme 

estratificação de risco das condições crônicas; 

 Ampliar os trabalhos das UBS juntamente com a Equipe do 

NASF na realização de Educação em Saúde com a população 

através de palestra, dinâmicas e teatros, garantindo assim à 

promoção e prevenção a saúde nesta faixa etária; 

 Reduzir a taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) 

em relação a 2018; 

 Realizar estudo de custo para implantar protocolo de 

prevenção e controle da osteoporose com participação da 

Comissão de Farmácia Terapêutica. 

 



DIRETRIZ 2:  Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde. 

OBJETIVO: Fortalecer a Promoção e Vigilância em Saúde. 

INDICADOR: Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para 

crianças menores de 2 anos de idade – Pentavalente  (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose) e 

Tríplice Viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. 

 

Meta Ações do PAS 2019 

 

 

Alcançar a cobertura 

vacinal em 95% nas 

crianças menores de 1 ano. 

 Promover a prevenção de riscos à saúde da população 

através de orientação sobre o beneficio da vacinação; 

 Realizar 1 monitoramento de cobertura vacinal por ano; 

 Captar precocemente as crianças para realização de 

puericultura e vacinação através de busca ativa; 

 Garantir a Avaliação e a integração dos sistemas de saúde 

web e SI-PNI. 

 

 

INDICADOR: Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.  

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

 

Aumentar a proporção de 

cura de casos novos de 

tuberculose pulmonar 

bacilífera. 

 Manter o monitoramento das ações de descentralização do 

Programa de Tuberculose;  

 Garantia de acesso às consultas; 

 Acompanhamento mensal do paciente; 

 Garantia de medicamentos durante todo o tratamento; 

 Inserir dados no SINAN; 

 Garantir a realização das Campanhas de Prevenção à 

Tuberculose determinadas pelo Ministério da Saúde; 

 Articulação das ações visando aumentar a proporção de cura. 

 

 

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



 

Meta Ações da PAS 2019 

Garantir a realização de 

exames anti-HIV nos casos 

novos de tuberculose. 

 Viabilizar o acesso do paciente ao teste rápido de HIV; 

 Capacitar equipes de saúde enfatizando sobre o tratamento e 

acompanhamento. 

 

 

INDICADOR: Proporção de cura de casos novos de hanseníase. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

 

 

Aumentar a proporção de 

cura de casos novos de 

hanseníase. 

 

 Capacitar os profissionais de saúde da rede, principalmente 

enfermeiros e agentes para garantir adesão ao tratamento; 

 Reforçar a importância ao acompanhamento dos casos 

confirmados de Hanseníase e seus comunicantes pela equipe 

da UBS; 

 Garantir o acesso às consultas de acompanhamento; 

 Garantia de medicamentos durante todo o tratamento; 

 Acompanhar os casos no SINAN; 

 Encerrar os casos oportunamente no SINAN. 

 

 

INDICADOR: Número de casos de sífilis congênita em menores de 01 ano Indicador. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

 

Reduzir a incidência de 

sífilis congênita. 

 Monitorar os casos através do SINAN; 

 Realização do Pré-Natal no inicio da gestação através de 

busca ativa; 

 Manter as 3 coletas de VDRL preconizadas no protocolo; 

 Realização de Educação em saúde sobre a importância do 

pré-natal, diagnóstico e tratamento de Sífilis; 

 Garantir tratamento as gestantes diagnosticadas com Sífilis. 

 



 

INDICADOR: Número de casos novos de AIDS em menores de 05 anos. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

Reduzir a incidência de 

AIDS em menores de 5 

anos. 

 Aprimorar os exames de detecção de HIV em gestantes e 

recém-nascidos; 

 Ampliar as campanhas preventivas; 

 Acompanhar 100% das gestantes HIV+ com atendimento 

multidisciplinar. 

 

 

INDICADOR: Proporção de óbitos infantis e fetais investigados. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

 

Investigar os óbitos infantis 

e fetais. 

 

 Manter a investigação de 100% dos óbitos infantis e fetais; 

 Fortalecer as ações de investigação para controle do óbito 

infantil e fetal; 

 Manter equipe de investigação da epidemiologia atualizada; 

 Fortalecer as ações das equipes da atenção primária a partir 

dos casos discutidos no comitê de mortalidade infantil; 

 Inserir as investigações no SIM. 

 

 

INDICADOR: Proporção de óbitos maternos investigados. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

Investigar os óbitos 

maternos. 

 Manter a investigação de 100% dos óbitos maternos; 

 Manter equipe de investigação da epidemiologia atualizada; 

 Fortalecer as ações das equipes da atenção Primária a partir 

dos casos discutidos no comitê de mortalidade materna; 

 Inserir as investigações no SIM. 

 



 

INDICADOR: Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

Investigar os óbitos em 

mulheres em idade fértil 

(MIF). 

 Fortalecer as ações para investigação do óbito; 

 Manter equipe de investigação da epidemiologia atualizada; 

 Investigação de 100% dos óbitos em mulheres em idade 

fértil; 

 Inserir as investigações no SIM. 

 

 

INDICADOR: Proporção de registro de óbitos com causa básica definida. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

Aumentar a proporção de 

registro de óbitos com 

causa básica definida. 

 Analisar e investigar 100% dos óbitos não fetais notificados; 

 Manter equipe de investigação da epidemiologia atualizada; 

 Monitorar trimestralmente o banco de dados da base 

municipal (SIM); 

 Inserir as investigações no SINAN. 

 

 

INDICADOR: Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 

encerrada em até 60 dias após a notificação. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Encerrar 80% ou mais das 

doenças compulsórias 

imediatas registradas no 

SINAN, em até 60 dias a 

partir da data de 

notificação. 

 Alimentar o banco de dados municipal (SINAN) em prazo 

adequado; 

 Notificar os casos suspeitos; 

 Solicitar exames para encerramento do caso; 

 Acompanhar a evolução do caso; 

  Encerrar os casos no SINAN em até 60 dias. 

 



 

INDICADOR: Proporção de casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Ampliar em 10% em 

relação ao ano anterior a 

notificação e a investigação 

de casos de doenças ou 

agravos relacionados ao 

trabalho. 

 Dar continuidade nas ações de Educação em Saúde 

elencando temas prioritários em agravos de saúde do 

trabalho; 

 Notificar todos os tipos de acidentes de trabalho. 

 

 

INDICADOR: Número de campanhas de preventivo de câncer de colo uterino e mama em 

Unidades Básicas de Saúde com integração das ações com oferta de palestras, oficinas IST/AIDS 

oferta do teste rápido para HIV e Sífilis. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Integrar as ações do 

ambulatório IST/AIDS nas 

campanhas de preventivo de 

câncer de colo de útero e 

mama entre outras junto as 

unidades de saúde com 

oferta de palestras, oficinas 

sobre Doença Sexualmente 

Transmissível (IST/Aids), 

oferta do teste rápido para 

HIV e 

Sífilis. 

 Avaliar e monitorar a implementação das campanhas de 

prevenção de câncer de colo de útero e mama não somente 

nas Ações do Outubro Rosa e sim  durante todo ano; 

 Disponibilizar teste rápido para diagnóstico de IST para toda 

população; 

 Realizar orientações sobre os diversos tipos de IST a 

população como prevenção possíveis complicações e 

tratamentos. 

INDICADOR: Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 

quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. 

 



Meta Ações da PAS 2019 

Ampliar para 100% as 

ações de intervenção de 

vigilância ambiental nas 

análises com resultados 

insatisfatórios realizados 

em amostras de água para 

consumo humano quanto 

aos parâmetros: coliformes 

totais, cloro residual e livre, 

e turbidez. 

 Propor ações de intervenção nos locais com resultados 

insatisfatórios; 

 Capacitar a equipe para realização das ações; 

 Garantir os insumos necessários; 

 Garantir veículo para deslocamento da equipe; 

 Monitorar e avaliar os resultados realizados em amostras de 

água para consumo humano. 

 

 

INDICADOR: Proporção de grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a 

todos os municípios no ano. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Ampliar para 100% as 

ações de intervenção de 

vigilância ambiental nas 

análises com resultados 

insatisfatórios realizados 

em amostras de água para 

consumo humano quanto 

aos parâmetros: coliformes 

totais, cloro residual e livre, 

e turbidez. 

 Realizar no ano, no mínimo seis grupos de ações de 

Vigilância Sanitárias consideradas necessárias; 

 Cadastrar os estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária; 

 Realizar Inspeção Sanitária nos estabelecimentos dos grupos 

1, 2 e 3; 

 Realizar atividades educativas e ações de informação em 

Vigilância Sanitária para a população e para o setor 

regulado; 

 Receber, atender e documentar as denúncias, reclamações e 

demandas relacionadas à Vigilância Sanitária; 

 Executar medidas administrativo-sanitárias; 

 Instaurar Processo Administrativo Sanitário; 

 Concluir os Processos Administrativos Sanitários 

instaurados. 

 



 

INDICADOR: Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados 

para controle vetorial da dengue. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

 

Realizar 4 ciclos, dos 7 

preconizados, com o 

mínimo de 80% de 

cobertura de imóveis 

visitados para controle 

vetorial da dengue, com 

vistas a reduzir e prevenir 

riscos e Agravos à saúde da 

população por meio das 

ações de vigilância 

ambiental. 

 Manter dados do número de imóveis existentes atualizados 

(Fonte: IBGE ou SISPNCD; 

 Realizar visitas domiciliares para tratamento e eliminação de 

criadouros de Aedes aegypti em no mínimo quatro ciclos e 

80% dos imóveis em cada ciclo; 

 Desenvolver estratégias para redução de pendências 

ocasionadas por visitas não realizadas devido ao fato de o 

imóvel estar fechado ou de recusa do morador à entrada do 

ACE; 

 Realizar supervisão de campo das atividades de controle 

vetorial da Dengue, na proporção de um supervisor a cada 10 

ACE; 

 Manter equipe de Agentes de Endemias atualizada; 

 Garantir veículos para o deslocamento e insumos para 

realizar o trabalho; 

 Promover a integração ACE / ACS. 

 

 

INDICADOR: Proporção de imóveis recuperados nas vistorias. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Reduzir índice de pendência 

para 10% (vistorias em 

domicílio) conforme 

Preconizado pelo Ministério 

da Saúde. 

 Realizar em pelo menos 2 sábados/mês trabalho de 

recuperação de imóveis fechados; 

 Manter atualizado o cadastro das imobiliárias. 

 



 

INDICADOR: Indicador: Número de casos confirmados de Dengue (todas as formas) por 100mil 

habitantes residentes por determinado período. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

 

Manter a incidência anual 

de Dengue menor que 300 

casos por 100mil 

Habitantes, conforme 

preconiza o Ministério da 

Saúde. 

 Garantir que haja o efetivo do número de ACE por meio da 

criação de vagas e concurso público, conforme necessidade 

gerada pelo aumento populacional; 

 Acompanhar os casos suspeitos e confirmados internados em 

Hospitais; 

 Monitorar, analisar e encerrar os casos de Dengue grave; 

 Realizar reuniões mensais e programações para controle da 

dengue; 

 Realizar educação em saúde a população sobre dengue; 

 Realizar mutirão nas escolas e comércios locais para 

orientação sobre prevenção a dengue; 

 

 

DIRETRIZ 3:  Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da 

Rede Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

OBJETIVO: Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno 

do Câncer de Mama e do Colo de Útero. 

 INDICADOR: Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 

população da mesma faixa etária. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Ampliar em 2% ao ano a 

razão de mulheres na faixa 

etária de 25 a 64 anos com 

um exame citopatológico a 

cada 3 anos. 

 Realizar ações de intensificação nas coletas de exames 

citopatológicos para cumprimento da meta do SISPACTO; 

 Promover mutirão para realização de exames; 

 Realizar uma campanha anual (Outubro Rosa) para a 

ampliação do número de exames coletados no município; 

 Intensificar a busca ativa das mulheres da faixa etária de 



risco por toda a equipe de saúde; 

 Realizar Palestras educativas sobre a importância da 

realização do exame Citopatológico. 

 

 

INDICADOR: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 

69 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

 

Ampliar em 10% até 2017 a 

razão de exames de 

mamografia em mulheres 

de 50 a 69 anos de idade.  

 

 Realizar uma campanha anual (Outubro Rosa) de coleta de 

CCO, exame clínico das mamas e solicitação de mamografia; 

 Realizar ações de intensificação nas coletas de exames de 

mamografia para cumprimento da meta do SISPACTO; 

 Intensificar a busca ativa das mulheres da faixa etária de 

risco por toda a equipe de saúde; 

 Estimular a prática do autoexame de mama e garantir a 

realização do exame clínico das mamas nas consultas de 

rotina, assegurando referência e contrarreferência. 

 

 

INDICADOR: Proporção de parto normal no SUS e na Saúde Suplementar. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

Aumentar o percentual de 

parto normal. 

 Reduzir número de cesáreas realizadas no SUS e na Saúde 

Suplementar; 

 Promoção de ações educativas sobre o parto natural; 

 Manter os profissionais do NASF inseridos nos grupos de 

gestantes; 

 Fortalecer os grupos de gestantes existentes no município 

durante o ano de 2019 

 Fazer campanhas educativas para população e profissionais 

da área de saúde; 



 

 

INDICADOR: Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Aumentar a proporção de 

nascidos vivos de mães com 

no mínimo sete consultas de 

pré-natal. 

 Monitorar e avaliar a ação; 

 Fazer campanha educativa a população; 

 Capacitar os ACS das Unidades de ESF quanto à busca ativa 

dessas gestantes, bem como da importância do 

acompanhamento da gestação por meio do pré-natal. 

 

 

INDICADOR: Número de testes de sífilis por gestante. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

 

Realizar teste de sífilis nas 

gestantes usuárias do SUS. 

 Ampliar a capacitação de novos profissionais nas coletas; 

 Ampliar a oferta de testes na rede pública;  

 Realizar trabalho de conscientização junto à população; 

 Monitorar a notificação dos casos de sífilis em gestantes; 

 Monitorar os dados de coletas de exames de VDRL em 

gestantes. 

 

 

INDICADOR: Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Reduzir o número de óbito 

materno. 

 Garantir acesso ao Pré-natal a 100% dos usuários SUS; 

 Ampliar a busca ativa das gestantes no território; 

 Manter equipe de investigação da epidemiologia atualizada; 

 Realizar grupos de gestantes nas UBS com enfoque na 

assistência ao Pré-natal e parto;  

 Capacitar os ACS das Unidades de ESF quanto à busca ativa 



dessas gestantes, bem como da importância do 

acompanhamento da gestação por meio do pré-natal; 

 Monitorar e avaliar os casos de óbitos maternos. 

 

 

INDICADOR: Taxa de Mortalidade Infantil 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

Reduzir em 5% a taxa de 

mortalidade infantil. 

 Melhorar a qualidade do pré-natal;  

 Garantir acesso e acompanhamento de 100% das crianças 

menores de 1ano do SUS; 

 Garantir o número de consultas de PN preconizadas na Rede. 

 

 

INDICADOR: Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

 

Manter índice de gestantes 

adolescentes (10 a 19 anos) 

menor ou igual a 20%. 

 

 Programar política de educação para adolescentes; 

 Intensificar as campanhas de prevenção de gravidez precoce; 

 Firmar parcerias entre escolas, Instituições de Ensino, UBS 

com objetivo de realizar atividades educativas focadas em 

sexualidade, planejamento familiar e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs), álcool e drogas incluindo a Equipe do 

NASF; 

 Facilitar o acesso dos adolescentes a métodos contraceptivos, 

incluindo contracepção de Emergência. 

 

DIRETRIZ 4 : Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da 

dependência de crack e outras drogas. 

OBJETIVO: Implantar e implementar a Rede de Atenção à Saúde Mental ampliando o acesso à 

atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção 

em saúde e outros pontos intersetoriais. 



 INDICADOR: Cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Aumentar a cobertura dos 

Centros de Atenção 

Psicossocial. 

 

 Ampliar número de profissionais capacitados na abordagem 

ao usuário com transtorno mental juntamente com a Equipe 

do NASF. 

 

 

DIRETRIZ 5 : Implantar a Política Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem. 

OBJETIVO: Reorganizar as ações de saúde, através de uma proposta inclusiva, na qual os homens 

considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços de 

saúde reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de cuidados. 

INDICADOR: Quantidade de profissionais da saúde capacitados para atenção integral à Saúde do 

Homem. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Promover no mês de agosto 

Campanha específica para 

saúde do Homem/ 

Novembro Azul. 

 Intensificar as Ações do Novembro Azul com Palestras 

voltadas a Saúde do Homem para que assim desperta a 

atenção dos mesmos; 

 Definir um dia da semana para Saúde do Homem em Horário 

adequado para melhor atende-los. 

 

INDICADOR: Percentual do número de faltas de medicamentos 

OBJETIVO: Fortalecer a assistência farmacêutica com acesso da população a serviços de 

qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Adquirir por meio de 

licitações próprias os 

medicamentos da 

REMUME em 

 Solicitar com, no mínimo, 7 meses de antecedência novos 

Registro de Preços de Medicamentos da REMUME; 

 Identificar áreas de prioridade para capacitações para os 

profissionais Farmacêuticos; 



conformidade com a 

programação específica da 

área técnica. 

 Desenvolver ações educativas para estimular o uso adequado 

e controlado de medicamentos e insumos. 

 

 

DIRETRIZ: Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS. 

 OBJETIVO: Implementar ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) para qualificação das 

Redes de Atenção do Município. 

INDICADOR: Proporção de ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas pelo 

município. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

Implementar ações de 

Educação Permanente em 

Saúde (EPS) para 100% dos 

serviços de saúde próprios. 

 

 Ampliar a oferta de cursos através da plataforma 

TELESAÚDE; 

 Promover cursos de integração e capacitação; 

 Ampliar as iniciativas para atividades de Educação 

Permanente; 

 Nomear responsáveis pelas ações de educação Permanente. 

OBJETIVO: Manter o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de 

Saúde do Programa Bolsa Família (PBF). 

INDICADOR: Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 

Família (PBF). 

 

Meta Ações da PAS 2019 

 

Alcançar a meta 

estabelecida pelo MS das 

condicionalidades do PBF. 

 

 Aperfeiçoamento dos atendimentos de ESF, PACS e outras 

ações de Atenção Básica; 

 Acompanhar os beneficiários quanto aos pré-requisitos da 

saúde; 

 Fazer cumprir as políticas de intersetorialidade; 

 Manter o percentual do indicador do SISPACTO 96%. 

 



 

DIRETRIZ 7: Implantar a Política Municipal de Saúde do Trabalhador através da articulação e 

fortalecimento das relações intra e intersetoriais. 

OBJETIVO: Implementar as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador no âmbito do 

município. 

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

relacionados ao trabalho. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Preencher o campo 

"Ocupação” em no mínimo 

95% das notificações de 

agravos relacionados ao 

trabalho. 

 

 Notificar no Sinan os agravos relacionados ao trabalho 

conforme a legislação vigente (Portarias nº 204 e nº 205 de 

2016 e/ou de acordo com a legislação atual); 

 Monitorar o preenchimento do campo “ocupação” no 

SINAN, em 100% das notificações dos seguintes agravos; 

 Acidente com exposição a material biológico relacionado ao 

trabalho; 

 Acidente de trabalho com mutilações; 

 Acidentes de trabalho em crianças e adolescentes; 

 Acidente de trabalho fatal; 

 Câncer relacionado ao trabalho; 

 Dermatoses ocupacionais; 

 Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR relacionada ao 

trabalho; 

 Pneumoconioses relacionadas ao trabalho; 

 Transtornos Mentais relacionados ao trabalho; 

 Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, gases 

tóxicos e metais pesados); 

 Promover a integração entre as equipes da vigilância em 

saúde e assistência; 

 Garantir que haja profissionais para digitação e alimentação 

do sistema. 

 



 

DIRETRIZ 8 : Fortalecer o controle social para o exercício de seu papel. 

OBJETIVO: Fortalecer, ampliar e capacitar o controle social. 

INDICADOR: Proporção de cumprimento das deliberações e resoluções do Conselho Municipal 

de Saúde. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Manter atualizado o 

cadastro do Conselho 

Municipal de Saúde no 

Siacs e garantir o 

cumprimento de 100% das 

deliberações e resoluções 

do Conselho Municipal de 

Saúde. 

 

Manter o site do conselho e o cadastro no Siacs atualizado. 

 

 

INDICADOR: Número de Conferência Municipal de Saúde realizada no período. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Realizar uma Conferência 

Municipal de Saúde a cada 

quatro anos. 

 

 Realizar Conferência de Saúde; 

 Elaborar Plano Municipal de Saúde – 2019-2021 

considerando as propostas feitas durante a Conferência. 

 

 

INDICADOR: Proporção de cumprimento das propostas da Conferência Municipal de Saúde. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Avaliar e garantir o 

cumprimento das propostas 

 Reavaliar / Acompanhar a programação anual de Saúde, com 

o apoio dos Componentes da comissão de instrumentos de 



da Conferência Municipal 

de Saúde como orientadoras 

para organização do SUS. 

 

gestão do Conselho Municipal de Saúde; 

 Acompanhar a execução da programação anual de Saúde; 

 Acompanhar o cumprimento das propostas e diretrizes do 

Plano Municipal de Saúde e da Conferência de Saúde. 

 

 

INDICADOR: Nº de Unidades de Saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual 

e outras violências implantado. 

 

Meta Ações da PAS 2019 

Manter as 02 unidades de 

Saúde com serviço de 

notificação contínua da 

violência Doméstica, sexual 

e outras violências. 

 

 Credenciar unidades para notificações de violência 

doméstica, sexual e outras violências. 

 Capacitar os profissionais sobre abordagem frente a uma 

situação de violência doméstica, sexual e outras violências. 

 Acompanhar o cumprimento das propostas e diretrizes do 

Plano Municipal de Saúde e da Conferência de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Previsão Orçamentária 2019 

 
 

Previsão Orçamentária 2019 
Bloco de 

Financiamentos 
Recursos da União Recursos do Estado Recursos do Município Total 

Atenção Básica 
 R$                      
406.200,00   R$                   60.000,00   R$                       100.000,00   R$       566.200,00  

Atenção de Méd e Alta 
Comp. 

 R$                        
57.641,76   R$                                  -     R$                       125.358,24   R$       183.000,00  

Vigilância em Saúde 
 R$                        
49.348,21   R$                                  -     R$                            3.651,79   R$          53.000,00  

Assistência Farmacêutica 
 R$                        
25.070,88   R$                   10.476,00   R$                       194.453,12   R$       230.000,00  

Investimento na Rede de 
SD 

 R$                      
375.000,00   R$                                  -     R$                    1.414.147,36   R$    1.789.147,36  

Consórcio 
 R$                                        
-    

 R$                   68.852,64 
PAICI*   

 

 R$                       180.000,00 
PAICI*   

   R$       248.852,64  

TOTAL        R$    3.070.200,00  

 

PROGRAMA DESCRIÇÃO VALOR 
QTD DE 
AÇÕES 

8 Atenção Básica a Saúde  R$                                   566.200,00  8 

9 Atenção Méd. e Alt. Complex. Amb. E Hospitalar  R$                                   183.000,00  3 

10 Assist. Farmacêutica  R$                                   230.000,00  2 

11 Vigilância em Saúde  R$                                     53.000,00  4 

12 Gestão do SUS  R$                               1.843.000,00  5 

37 Gestão de Saneamento Básico  R$                                   195.000,00  7 

        

TOTAL    R$                               3.070.200,00  29 

 

 

 


