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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2016
Apresentação

A Secretaria Municipal de Saúde de Murici apresenta a Programação Anual de Saúde (PAS) 2016, elaborada de acordo com o Plano
Municipal de Saúde-PMS 2014-2017, o Plano Plurianual Anual- PPA/ 2014-2017 a Lei de Orçamentária Anual -LOA/2016, tendo como respaldo legal a Lei
Nº 8.080/1990 que estabelece no Art. 15 como atribuição de cada esfera de governo a “ elaboração e atualização periódica do plano de saúde, bem como
no 1º parágrafo do Art 36 que “ os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS e seu financiamento será
previsto nas respectivas proposta orçamentárias”.
A PAS é instrumento destinado a servir de referência para a construção do RAG (Relatório Anual de Gestão) do ano de referência,
delimitando o seu objeto. PAS e RAG representam, assim, recortes anuais do Plano de Saúde, o primeiro com caráter propositivo e o segundo
analítico/indicativo.
A Programação Anual de Saúde possui como objetivos: a integração do processo geral de planejamento das três esferas de governo de
forma ascendente; a consolidação do papel do gestor na coordenação da política de saúde; a viabilização da regulação, o controle e a avaliação do sistema
de saúde; definição da macro-alocação dos recursos do SUS para o financiamento do sistema e para a contribuição do desenvolvimento de processos e
métodos de avaliação de resultados e controle das ações e serviços de saúde.
Vale ressaltar que as metas não executadas na programação de 2015 serão reprogramadas para 2016, após uma análise de factibilidade e
viabilidade.

.

PREFEITURA DE MURICI
Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2016

Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: Fortalecimento da Atenção Básica
Objetivo: Qualificar a assistência básica de saúde como ordenadora da atenção, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Setor responsável: Coordenação da Atenção Básica
Indicador: Razão de consultas médicas básicas por habitante/ano
AÇÃO
AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
META
1º
2º
Avaliação quadrimestre das ações realizadas pelas equipes do PSF
Reequipamento das unidades básica de saúde
Promoção capacitações para as equipes do PSF
Realização de ações de promoção e prevenção a saúde para os estudantes de 0-14 anos
da rede pública de educação (PSE).
Manutenção da cobertura populacional adequada pela estratégia saúde da família
Mapeamento das áreas adstritas das Equipes Saúde da Família /PSF.
Aumento do percentual de nascidos vivos de mães que realizaram 7 ou mais consultas de
pré-natal ,.
Ampliação da cobertura de consultas médicas básicas por habitante/ano
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família, de forma
articulada com a Sec. Municipal de Assistência Social
Aquisição de carros para transporte e visita domiciliar das equipes de ESF.

03
11 Unid
6 eventos
40% dos
estudantes
(1352)
100%
01
De 46% para
48%
De 0,88 p/1,0
50%
02

3º
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2016

Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: Fortalecimento da Atenção Básica
Objetivo: Qualificar a assistência básica de saúde como ordenadora da atenção, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Setor responsável: Coordenação de Saúde Bucal
Indicador : Proporção da população com primeira consultas odontológicos das unidades básica de saúde

AÇÃO

META
1º

Avaliação quadrimestre as ações realizadas pelas equipes de Saúde
Realizar ações de promoção e prevenção a saúde nos estudantes de 0-14 anos da rede
pública de educação
Cobrir a população com primeira consultas odontológicos das unidades básica de saúde
Realização de treinamentos e capacitações para as equipes de saúde bucal na atenção
básica
Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos clínicos curativos e preventivos

03 quadr
40%
(1352)
17%
02 evento
3,30
18%

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º
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Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: Fortalecimento da Atenção Básica
Objetivo: Qualificar a assistência básica de saúde como ordenadora da atenção, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Setor responsável: Coordenação de Nutrição
Indicador: Proporção de crianças menores de 02 anos com Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento

AÇÃO

META
1º

Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos beneficiários
do programa Bolsa Família,
Aplicação de doses maciças de vitamina “A” nas crianças menores de 5 anos;
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 5 anos (
SIAB)
Promoção e realização de ações educativas voltadas à alimentação saudável
Alimentação do SISVAN nas unidades de saúde

50%
90%
50%
06 temas
11 unidades

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2016

Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: Fortalecimento da Atenção Básica
Objetivo: Qualificar a assistência básica de saúde como ordenadora da atenção, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Setor responsável: Núcleo de Apoio ao PSF - NASF
Indicador: % de atendimento dos profissionais do NASF

AÇÃO

META
1º

Implementação das ações do NASF através das ações:







Realizar atendimento em fisioterapia
Realizar visita domiciliar
Realizar atendimento em grupo por PSF
Realizar consultas em pediatria
Realizar consultas em gineco-obstetricia
Atendimento de nutrição

560
60
11 grupos
850
850
120

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º
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Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: Ampliação e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade
Objetivo: Qualificar e ampliar a cobertura do atendimento nos serviços públicos de saúde de média e alta complexidade aos cidadãos muricienses.
Setor responsável: Coordenação da Atenção a Saúde/Direção do Centro Diagnóstico
Indicador : Número de exames de media e alta complexidade realizado no município
AÇÃO
META
AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL

1º

2º

3º

Qualificação da assistência de media complexidade realizada no Centro Diagnóstico do município com redução o tempo de espera para 08 dias no agendamento de consulta e exames dos serviços
ofertados em Murici:






Ultrassonografia,
Raio X,
Mamografia
Eletrocardiograma
Coleta de material p/ exame citopatológico de colo uterino

350
380
350
350
700

Garantia da referência dos pacientes cadastrados no TDF dentro da demanda

100%
pacientes
03 redes
(Cegonha e At.
Psicossocial

Participação ativa da implantação das Rede de Atenção à Saúde (Cegonha, Urgência e
Emergência, Atenção Psicossocial).
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2016
Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: Ampliação e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade
Objetivo: Qualificar e ampliar a cobertura do atendimento nos serviços públicos de saúde de média e alta complexidade aos cidadãos muricienses.
Setor responsável: Direção da Unidade Mista Dagoberto Omena – HDO
Indicador : Proporção de partos normais sem distorcia realizado no hospital local
Indicador : Número de procedimentos de urgência e emergência realizado no município
Indicador : Número de internação nas clinicas básicas realizadas no município
Indicador : Número de procedimentos de urgência e emergência do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192)

AÇÃO

META
1º

Reestruturação da assistência da Unidade Mista Dagoberto Omena – HDO através dos serviços:
1-Manutençõa dos 09 Leitos clínicos de saúde mental
Internamento de usuário com transtorno mental e envolvidos com álcool e outra drogas
2-Implementar o Centro de Parto Normal:
Realizar parto normal sem distorcia:
Garantir a presença do acompanhante de livre escolha da gestante, conforme
preconizado na Lei nº. 11.108 de 2005;
Realização do teste rápido e profilaxia da transmissão vertical do HIV
Realização do teste e tratamento das gestantes portadores e sífilis congênita;

165 internações

Execução do protocolo de preenchimento da caderneta da criança para ser entregue a
mãe no momento da alta;
Coleta de sangue p/ triagem neonatal nas crianças nascidas no HDO

100% das crianças

Implementação dos passos da Política Nacional de Humanização
3-Atendimento de urgência e emergência:
Atendimento médico em unidade de pronto atendimento
Atendimento de urgencia c/ observacao ate 24 horas em atencao especializada
4-Exames de Patologia Clínica
5-Internação das clinicas básicas
Emitir relatório de Alta Hospitalar nos pacientes internos
Alimentar, sistematicamente os sistemas de informações do SUS.
5-Realização de atendimento Pré-Hospitalar móvel-SAMU 192

55% dos partos
80% das gestantes
80% gestantes
100% gestantes

100% das crianças
nascidas em Murici
01 serviço
20.000 atendimento
13.500 atend
30.000 exames
700 internações
100% dos pacientes
100% dos sistemas
900 atendimentos

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º
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Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: Ampliação e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade
Objetivo: Qualificar e ampliar a cobertura do atendimento nos serviços públicos de saúde de média e alta complexidade aos cidadãos muricienses.
Setor responsável: Coordenação de Saúde Mental
Indicador: Numero de procedimentos ambulatórias em atenção psicossocial

AÇÃO

META
1º

Organização da Rede de Atenção psicossocial com ênfase no atendimento ao usuário de crack, álcool e outras drogas:
Supervisão mensal do funcionamento no HDO dos 09 leitos para saúde mental
como referencia da 3ª região de Saúde;
Manutenção do ambulatório de saúde mental com uma psiquiatra:
Manutenção do CAPS com os atendimentos:
 Atendimento em oficina terapêutica em saúde mental
 Atendimento individual em psicoterapia
 Acolhimento diurno de paciente em centro de atenção psicossocial
 Atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial
 Atendimento em grupo de paciente em centro de atenção psicossocial
 Atendimento familiar em centro de atenção psicossocial
 Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou
familiares
 Práticas expressivas e comunicativas em centro de atenção psicossocial
 Ações de reabilitação psicossocial

12 supervisões
01 serviço
36
10
10
2.690
3.500
260
180
10
2

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º
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Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: Reestruturação da Assistência Farmacêutica com Aquisição, Abastecimento e Dispensação de Medicamentos
Objetivo: Implementar e qualificar a Política e a Gestão da Assistência Farmacêutica no município, com foco no uso racional de medicamentos e na avaliação das demandas dos
serviços de saúde
Setor responsável: Coordenação de Assistência Farmacêutica
Indicador: Proporção de itens da REMUME abastecidos
AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
AÇÃO
META
1º
2º
3º
Estruturar o cuidado da assistência farmacêutica focado na atenção básica
Elaborar a relação municipal de medicamentos (REMUME) e cada 02 anos realizar
atualização, com base no perfil epidemiológico.
Levantar o número dos usuários com medicamentos de uso contínuo (hipertensão e
diabetes) e insumos para os diabéticos

01 Remume
10 Unid

Implementação do Sistema HORUS de Gestão da Assistência Farmacêutica, na Central
de Abastecimento Farmacêuticos (CAF)
01sistema
Manutenção do cadastro e monitoramento dos usuários de medicamentos essenciais/
alto custo em parceria com a Diretoria Estadual de Assistência Farmacêutica da
Secretaria de Estado da Saúde.

02 ações

Organização da assistência farmacêutica de emergência na atenção básica..

11 UBS
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Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção em Saúde
Objetivo: : Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, constituindo um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, englobando a vigilância, a promoção a saúde e o controle das doenças
Setor responsável: Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Indicador : Numero de serviço de saúde com notificação
Indicador: Proporção de investigação e encerramento anualmente os óbitos infantis, neonatais e fetais.

AÇÃO

META
1º

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º

Implementação da Vigilância Epidemiológica com a ampliação da cobertura dos serviços : notificações e investigações de das doenças e agravos de notificação compulsória, investigação dos óbitos infantis, neonatais e
fetais , óbitos materno, óbitos de mulheres em idade fértil, notificação de doenças ou agravos relacionados ao trabalho e notificação compulsória da violência doméstica, sexual e outras violências 06 serviços de forma
contínua:
Encerramento das Notificações e investigações de das doenças e agravos de notificação
80%
compulsória imediata registrada no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação
Investigação de óbitos
70%
 Investigar e encerrar anualmente os óbitos infantis, neonatais e fetais.
80%
 Investigar e encerrar anualmente os óbitos de mulheres em idade fértil


Investigar e encerrar anualmente dos óbitos maternos

100%

Intensificação da notificação de doenças ou agravos relacionados ao trabalho

10 casos

Notificação compulsória dos casos de a violência doméstica, sexual e outras violências de
forma contínua, nas unidades implantadas:

04 Unid

Aumento ou manter cobertura ideal dos sistemas de informação de mortalidade (SIM) e de
nascido vivos (SINASC)
Alcance de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes em
cobertura ideal
Alcance de cura de casos novos de tuberculose pulmonar baculífera em cobertura ideal
Diagnóstico e tratamento da Hanseníase, Verminoses e Esquistossomose nos estudantes de 5 a
14 anos de idade

90%
90%
80%
200
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Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: : Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção em Saúde
Objetivo: Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, constituindo um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, englobando a vigilância, a promoção a saúde e o controle
das doenças .
Setor responsável: Coordenação de Imunização
Indicador :Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas

AÇÃO

META

Implementação das ações de imunização no município:
Realizar todas as campanhas de vacinação preconizadas pelo Programa Nacional de
Imunização - PNI .)
Intensificação d a vacinação contra o HPV nas escolas, abrangendo adolescentes na
faixa etária de 09 a 13 anos
Implantação da Vacina Oral contra a Poliomielite bivalente ( VOPb)
Realizar levantamento do número de indústrias existentes no município e ofertar para
todos os trabalhadores a vacina contra o tétano.
Intensificar nas gestantes as vacinas dT e dTPa.
Alcançar as coberturas vacinais preconizadas pelo Ministério da Saúde
Aumento da proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com
cobertura vacinal alcançada.
Monitoramento das coberturas vacinais
Atualização em sala de vacina para todos os Enfermeiros, Téc e Aux de Enfermagem
que atuam em sala de vacinas ou em campanhas de vacinação
Realizar reuniões trimestrais com Enfermeiros das UBS para discutir as planilhas de
vacinação e as coberturas vacinais de todas as UBS.

100%
90% dos estudantes
01
90% dos
trabalhadores
90% da gestantes
100%
das vacinas
75%
01
22 pessoas
04 reuniões

1º

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º
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Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: : Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção em Saúde
Objetivo: Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, constituindo um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, englobando a vigilância, a promoção a saúde e o controle
das doenças .
Setor responsável: Coordenação de Vigilância Sanitária
Indicador: Percentual de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias executadas

AÇÃO

META
1º

Execução das ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios:
(I)cadastro de estabelecimentos sujeitos à VISA;
(II) instauração de processos administrativos de VISA
(III) inspeção em estabelecimentos sujeitos à VISA
(IV) atividades educativas para a população
(V) atividades educativas para o setor regulado
(VI) recebimento de denúncias
(VII) atendimento de denúncias
Realização da campanha vacinal antirrábica para cães e gatos no município com
cobertura ideal.
Análise de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro
residual livre e turbidez em cobertura pactuada.

100% dos
estabelecimentos
100% da demanda
96 inspeções
03
03
100%
100%
80%
40%

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º
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Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: : Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção em Saúde
Objetivo: Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, constituindo um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, englobando a vigilância, a promoção a saúde e o controle
das doenças .
Setor responsável: Coordenação de Endemia
Indicador :Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue, Chikungunha e Zica.
Indicador: Índice de positividade para esquistossomose

AÇÃO

META

1º

Qualificação das ações de controle de endemias visando a redução do índice de infestação predial para o Aedes Aegypti no município:
Cobrir os imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos para controle da dengue
Realizar os ciclos com cobertura adequada
Realizar. tratamentos químicos;
Realizar visitas domiciliares para eliminação de criadouros de Aedes aegypti, conforme
estabelecido nas diretrizes nacionais de controle da dengue
Visitar pontos estratégicos
Realizar os ciclos

04 ciclos
80%
37.998
tratamentos
44.454 visitas
754 visita

Realização das ações de controle e tratamento da esquistossomose nas áreas visando a redução da infestação:
Realizar coleta para os exames de fezes da população urbana das localidades
pactuadas
Trabalhar localidades prioritárias
Tratar pessoas com exames positivos
Pesquisar coleções hídricas
Tratar coleções hídricas contaminadas

5.037 exames
21 localidades
397 pessoas
10 coleções
01 coleções

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º
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Eixo de atuação: Melhoria da Qualidade de vida
Diretriz: : Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção em Saúde
Objetivo: Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, constituindo um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, englobando a vigilância, a promoção a saúde e o controle
das doenças .
Setor responsável: Núcleo de Promoção a Saúde
Indicador: Proporção de estudantes com exame clinico realizados

AÇÃO

META

Implementação do Programa Saúde na Escola –PSE
Realizar avaliação clínica dos estudantes das escolas envolvidas no PSE
Realizar atividades educativas junto aos escolares com temas relacionados à Saúde
sexual e reprodutiva, Tabagismo e Álcool e outras drogas)
Implementação das ações de promoção da Saúde, integradas as equipes de saúde da
família (ESF)
Capacitar os gestores e profissionais de saúde para o desenvolvimento de habilidades
técnicas e atitudes humanizadas para o acolhimento, cuidado integral, e proteção às
pessoas em situação de violência.
Formação de profissionais da saúde e da educação para atuar nas ações de promoção
e prevenção da saúde.

3380 estudantes
05 eventos
10 equipes
02 eventos
40 prof.

1º

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º
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Eixo de atuação: Modernização da Gestão Municipal da Saúde
Diretriz: Implantação e Implementação da Política de Planejamento, Gestão e Controle Social
Objetivo do Plano: Dinamizar e aperfeiçoar os processos de modernização da gestão, instituindo uma cultura de planejamento, fortalecimento da participação e controle social e consolidação do
controle, avaliação e regulação da assistência a saúde
Setor responsável: Coordenação de Planejamento
Indicador: Número de instrumentos de gestão elaborados

AÇÃO

META

Elaboração do Relatório Anual de Gestão 2014 a partir das informações dos
coordenadores municipais e dos sistemas de informação, utilizando o SARGSUS
Elaboração da Programação Anual de 2015, a partir do Eixo de Atuação, Diretrizes,
Objetivos e metas do PMS 2014-2017;
Elaborar as Avaliações quadrimestres de 2014 e 2015
Elaboração dos Planos Operativos dos Programas Estratégicos do Governo Estadual
(PROMATER/PROVIDA FIXO/PROVISA SAMU)
Elaboração de Plano Operativo para captação de incentivo financeiro para custeio do
Centro Diagnostico de Murici e para realização de cirurgias eletivas
Elaboração de Projeto para implantar no HDO Leitos de longa permanência
Monitorar a execução do projeto para reequipamento das unidades básicas , através de
emenda parlamentar
Monitorar a execução do projeto para reforma das unidades básicas , através de
emenda parlamentar
Elaborar Projeto para manutenção da área física do Hospital Dagoberto Omena, através
de emenda parlamentar

01 relatório
01 programação
03 avaliações
03 POA
01 POA
01 Projeto
10 unid
02 unid
01

1º

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º

PREFEITURA DE MURICI
Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2016

Eixo de atuação: Modernização da Gestão Municipal da Saúde
Diretriz: Implantação e Implementação da Política de Planejamento, Gestão e Controle Social
Objetivo do Plano: Dinamizar e aperfeiçoar os processos de modernização da gestão, instituindo uma cultura de planejamento, fortalecimento da participação e controle social e consolidação do
controle, avaliação e regulação da assistência a saúde
Setor responsável: Conselho Municipal de Saúde/Secretaria Técnica do Conselho
Indicador: Proporção de reuniões ordinárias realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde

AÇÃO

META

Apoio técnico e financeiro para o fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde
Atualizar o Cadastramento anualmente do Conselho Municipal de Saúde no Sistema de
Acompanhamento dos Conselhos de Saúde – SIACS;
Dar apoio logístico e financeiro aos conselheiros municipais para participar de eventos
fora do município relacionados ao controle social
Realizar as reuniões ordinárias do CMS.
Manter as atas atualizadas mensalmente;

01

04 eventos
11 reuniões
11 atas

1º

AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL
2º

3º

