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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Programação Anual de Saúde 2022 é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano Municipal de Saúde 

2022 - 2025, e são detalhadas as ações, as metas e os recursos financeiros que serão utilizados no ano de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EIXO PRIORITÁRIO 1: Saúde da Mulher - Controle de Câncer do Colo do Útero e de Mamas 

O programa saúde da mulher engloba planejamento familiar, prevenção do câncer do colo uterino e de mama, prevenção DST/AIDS e 

acompanhamentos de gestantes e puérperas. 

 

Objetivo: Garantir a assistência à saúde da mulher 

Metas Indicadores Responsável pela ação 

 

2022 

• Ações educativas sobre temas 

relevantes à saúde da mulher 

(planejamento familiar, todos os 

ciclos da vida; IST); 

 

• Número de ações realizadas; 

 

• Enfermeiro (a) ESF • 06 ações realizadas; 

 

• Realização de testes rápidos de 

gestantes na primeira consulta de 

pré-natal e na população 

sexualmente ativa; 

• Proporção de gestantes e 

mulheres com realização de 

exames para sífilis e HIV; 

• Enfermeiro (a) ESF e 

Vigilância Epidemiológica 

• 100% das gestantes que 

realizam pré-natal na 

unidade de saúde; 

 

• 40% das mulheres com 

vida sexualmente ativa; 



• Captação precoce das gestantes 

(busca ativa) e a adesão ao pré-natal; 

• Proporção de gestantes com pelo 

menos 6 (seis) consultas pré-natal 

realizadas, sendo a 1ª até a 12ª 

semana de gestação; 

• Equipe ESF • 90% das gestantes; 

• Avaliação odontológica em gestantes; • Proporção de gestantes com 

atendimento odontológico 

realizado;  

• Dentista ESF • 90% das gestantes; 

• Realização e conscientização 

relacionadas aos exames 

citopatológicos e mamografia, em 

mulheres com idade preconizada. 

 

• Cobertura de exame citopatológico 

e exame de mamografia. 

• Enfermeiro (a) ESF e 

Vigilância Epidemiológica 

• 65% das mulheres; 

• Realizar investigação em tempo 

oportuno de mulheres em idade fértil 

(10 a 49) anos 

• Proporção de óbitos de mulheres 

em idade fértil (10 a 49) anos 

investigados; 

Vigilância Epidemiologica  • 100% dos óbitos 

investigados; 

• Manter em 0 (zero) os casos de sífilis 

congênita em menores de um ano 

através do diagnóstico e tratamento 

em tempo oportuno. 

• Números de casos novos de sífilis 

congênita em menores de 1 (um) 

ano de idade; 

• Vigilância Epidemiológica e 

Médico  

• 0% do número de casos 

novos de sífilis congênita; 

• Reduzir a incidência de gestações na • Proporção de gravidez na 

adolescência entre as faixas 

• Equipe da Atenção • Reduzir em 12% o 

porcentual de gestantes 



adolescência. etárias (10 a 19) anos Primária em relação aos anos 

anteriores 

 

 

EIXO PRIORITÁRIO 2: Saúde do Idoso 

O envelhecimento faz parte da realidade de toda sociedade, o mundo está envelhecendo. Estima-se que em 2050 existam cerca de 2 

bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento. O envelhecimento é um 

processo natural de diminuição progressiva da reserva natural dos indivíduos (senescência). No entanto, em condições de sobrecarga como 

doenças, acidentes e estresse emocional, pode ocasionar uma condição patológica (senilidade). 

 

Objetivos: Melhorar a qualidade de vida da população idosa, proporcionar a integração social, preservando autonomia e capacidade 

funcional. 

METAS INDICADORES Responsáveis pelas ações 

 

2022 

 

• Participação de idosos no 

grupo da 3 idade. 

• Ações educativas sobre temas 

relevantes. 

• Percentual de idosos participantes do grupo 

dividido pelo número de idosos cadastrados no 

município; 

• Número de ações realizadas; 

• Enfermeiro ESF 

• Diretor ESF 

• Vigilância epidemiológica. 

• Auxiliar Odontológico 

• 40% dos Idosos 

participantes. 

• 6 Palestras realizadas. 

• 95% idosos vacinados. 



• Atingir cobertura vacinal da 

população idoso proposta pelo 

PNI. (Busca ativa, assoes da 

atenção primaria.). 

• Consultas odontológicas para 

avaliação e orientações quanto 

o uso correto de órteses, 

próteses entre outros. 

 

• Porcentagem de idosos vacinados conforme 

sistema de informação vigente 

• Percentual de idosos que realizaram avaliação 

odontológica. 

• 60% dos idosos 

avaliados. 

 

 

 

 

EIXO PRIORITARIO 3: SAÚDE DA CRIANÇA  

O crescimento e o desenvolvimento infantil são eixos fundamentais para todas as atividades de atenção à criança e ao adolescente sob o 

aspecto biológico, afetivo, psíquico e social. São ações básicas de saúde que fazem parte da Atenção à Saúde da Criança e que devem ser 

prestadas em toda a rede básica de serviços de saúde: promoção do aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, imunizações, prevenção e controle das doenças diarreicas e das infecções respiratórias agudas.  

 

 

 



Objetivo: Organizar e qualificar a atenção infantil 

Metas Indicadores Responsável pela 

ação 

 

2022 

• Garantia de consultas odontológicas 

nos 2 primeiros anos de vida da 

criança com orientações e 

tratamentos específicos para essa 

faixa etária. 

• Proporção de consultas 

odontológicas em relação as 

crianças menores de 02 anos. 

 

• Dentista PSF 

• 50% das crianças 

nessa faixa etária. 

• Manter a cobertura vacinal igual 

ou acima do preconizado pelo PNI e, 

a realização de busca ativa. 

• Proporção de vacinas 

selecionadas do calendário nacional 

de vacinação para crianças menores 

de 2 anos de idade 

• Vigilância 

epidemiológica 

• 85% dos menores de 

dois anos vacinados 

• Acompanhamento para 

avaliação crescimento e 

desenvolvimento das crianças 

menores de 2 anos. 

 

• Número de consultas de 

puericulturas realizadas.  

• Enfermeiro • 85% das crianças 

acompanhadas  

 

 

 



 

EIXO PRIORITARIO Nº 4: FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 A vigilância em saúde inclui o controle de doenças transmissíveis, doenças e agravos não transmissíveis, situação de saúde, vigilância 

ambiental em saúde, saúde do trabalhador e vigilância sanitária. 

 

Objetivo: Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promoção e 

prevenção a saúde, por meio de ações da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária 

Metas Indicadores Responsável pela ação 

 

2022 

• Realizar a investigação de contato 

de casos novos de tuberculose 

pulmonar bacilífera e executar 

tratamento diretamente observado 

(TODO).  

 

• Proporção de cura de casos novos 

de tuberculose pulmonar bacilífera 

com confirmação laboratorial 

• Vigilância 

epidemiológica, e equipe de 

saúde da família. 

• Proporção de cura 

acima de 80% 

• Realizar investigação de casos 

novos de hanseníase e realizar 

TODO em todos os pacientes em 

tratamento. 

• Proporção de cura dos casos 

novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das 

coortes 

• Vigilância 

epidemiológica, e equipe de 

saúde da família. 

• Proporção de cura 

em 100% dos casos 



• Reduzir o número absoluto de 

óbitos por dengue a partir da 

detecção precoce de casos 

• Realização de ações de 

eliminação de focos e/ou 

criadouros do mosquito Aedes 

aegypti nos imóveis. 

• Bloqueio imediato realizado em 

24 horas após a notificação de 

dengue 

• Número absoluto de óbitos por 

dengue 

• Número de ciclos que atingiram 

mínimo de 80% de imóveis 

visitados para controle vetorial da 

dengue. 

• Vigilância 

epidemiológica, e equipe de 

saúde da família. 

• Mantém em 0 o 

número de óbitos e reduzir a 

proporção de casos novos. 

 

• Realizar bloqueio em 

100% dos casos notificados 

• Ampliar a testagem rápida de 

exames de HIV, HEPATITES 

VIRAIS E SÍFILIS 

• Número de testes rápidos 

realizados 

• Enfermeira ESF • Realizar testagem 

anual em 30% da população 

em idade fértil. 

• Encerrar 80% ou mais das 

doenças compulsórias imediatas 

registradas no programa SINAN 

em até 60 dias a partir da data da 

notificação. 

• Proporção de casos de doenças 

de notificação compulsórias 

imediatas encerradas até 60 dias 

após a notificação. 

• Coordenador (a) SINAN 

LOCAL e SINAN NET 

• Acima de 80% das 

notificações encerradas 

• Realizar ações 

relacionadas a análise de água pra 

• Proporção de análise 

realizada em amostras de água para 

consumo humano, quanto aos 

• Vigilância sanitária • Atingir a meta 

estadual de 92,01% 



consumo humano. paramentos coliformes totais, cloro 

residual livre e turbidez. 

• Intensificar a notificação de 

casos de acidentes ou doenças 

relacionadas ao trabalho. 

• Inspecionar ambientes de 

trabalho 

• Proporção de casos de 

doenças ou agravos relacionados ao 

trabalho notificados 

• Número de capacitações de 

saúde do trabalho. 

• Vigilância sanitária e 

equipe de saúde. 

• Notificação de todos 

os casos ou doenças 

relacionadas ao trabalho 

• Garantir funcionamento da 

vigilância sanitária 

• Número de Inspeção em 

estabelecimentos de serviços de 

alimentação.  

• Vigilância sanitária • Inspeção em 100% 

dos estabelecimentos. 

 

 

 

COVID-19 

• Notificação imediata no 

Notifica COVID de todos 

pacientes positivos. 

• Enfermeiros e técnicos • Vigilância epidemiológica • 100% de todos os casos 

• Coleta de exames de 

todos os suspeitos. 

• Enfermeiros e técnicos • Vigilância epidemiológica • 100% de todos os casos 



• Busca ativa de todos 

os contatos de pessoas que 

testarem positivo para COVID. 

 

• Enfermeiros e técnicos 

 

• Vigilância • Registro no Sistema da Vigilância 

Epidemiológica, 80% 

• Realizar 

monitoramento de todos os 

casos ativos de COVID. 

 

• Número de ações 

preventivas da vigilância 

sanitária. 

• Epidemiológica • 100% de casos 

• Realizar ações de 

fiscalização e orientações 

quanto às medidas de 

proteção de prevenção ao 

COVID. 

 

• Vigilância sanitária • Vigilância sanitária • Sempre que necessário. 

 

 

 

EIXO PRIORITARIO Nº 5: PROMOÇÃO DA SAÚDE 

A promoção em saúde tem como objetivo buscar a melhoria da qualidade de vida da população. 

 



Objetivo: Atendimento multidisciplinar visando melhora da qualidade de vida 

Metas Indicadores Responsável pela ação 

 

2022 

 

• Atendimento e 

reabilitação de acordo com a 

demanda da unidade de saúde 

local. 

 

• Atendimento/ consulta 

realizado com Fisioterapeuta na 

unidade de saúde local. 

 

 

 

• Fisioterapeuta 

• Atendimento de 100% da 

demanda 

 

• Atendimento e 

acompanhamento nutricional da 

população em geral. 

 

• Número de consultas 

realizadas/atendidas pela 

Nutricionista na unidade de saúde 

local. 

 

• Nutricionista • Atendimento de 100% de 

toda a demanda 

• Atendimento psicossocial 

de acordo com a demanda da 

unidade de saúde local. 

 

• Atendimento/ realização de 

consultas com o Psicólogo na 

unidade de saúde local. 

 

• Psicólogo • Atendimento de 100% de 

toda a demanda. 

 



 

 

EIXO PRIORITARIO Nº 6: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA           

 

Objetivo da Assistência Farmacêutica e propiciar um novo modelo de atendimento, não restrito à mera aquisição e distribuição de 

medicamento, e sim buscar a humanização das atividades inerentes ao ciclo de Assistência Farmacêutica, incluindo todos os serviços 

necessários para a integralidade das ações, com atenção voltada ao usuário do Sistema Único de Saúde. 

 

 

                                                             

Objetivo: Promover o acesso aos medicamentos para o tratamento de saúde da população. 

Metas Indicadores Responsável pela ação 

 

2022 

• Monitoração e avaliação a 

execução do Convênio Consórcio Paraná 

Saúde. 

 

• Aumentar o repasse de 

recursos financeiros ao Consórcio 

Paraná Saúde na contrapartida 

Municipal anualmente. 

 

• Farmacêutica (s) • Trimestral 

• Monitoramento e avaliação de 

itens e quantitativos com a CFT 

• Continuar com as licitações de 

medicamentos e insumos 

• Farmacêutica (s) • 2022 



(Comissão de Farmácia Terapêutica) hospitalares. 

• Revisão da REMUME • Revisar REMUME anualmente 

podendo ter exclusão ou inclusão de 

medicamentos e materiais hospitalares 

conforme CFT achar necessário. 

• Farmacêutica (s) e CFT • 2022 

• Revisão do POP (Procedimentos 

Operacionais Padrão) 

• Revisar anualmente as ações. • Farmacêutica (s) • 2022  

• Aquisições de Mobiliários Materiais de 

Informática quando necessário 

• Adquirir mesas, cadeiras, 

prateleiras e armários, quando 

necessário. 

• Farmacêutica (s) • 2022 

• Participação de cursos • Capacitações Profissionais • Farmacêutica (s) • 2022 

• Monitoração e avaliação a aplicação 

dos recursos do IOAF  

• Manter o incentivo do IOAF 

em nosso Município 

• Farmacêutica (s) e 

Contabilidade 

• 2022 

 

 

 

EIXO PRIORITARIO N° 7: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA:      

Tem como objetivo de fornecer atendimento odontológico a toda população. 

 

                                   



Objetivo: Promover o acesso da população à assistência odontológica 

Metas Indicadores Responsável pela ação 

 

2022 

• Manter o recurso federal para 

próteses dentárias e implantes de 

dentaria. 

 

• Recebimento do repasse do Governo 

Federal 

 

• Secretário Municipal 

de Saúde 

• Mensalmente 

• Estruturação da sala de espera e 

sala de atendimento odontológica com: 

cadeiras longarinas estofadas; aparelho 

de ar condicionado; aparelho de televisão 

(para comodidade maior da população);  

• Aquisição desses equipamentos • Secretário Municipal 

de Saúde 

• 2022 

• Estruturação da sala de 

esterilização e sala de atendimento 

odontológico 

• Reforma e aquisição dos 

equipamentos necessários 

• Secretário Municipal 

de Saúde 

• 2022 

• Promoção da saúde bucal nas 

escolas municipais; grupo da terceira 

idade; gestantes; puérperas; fumantes; 

hipertensos e diabéticos. 

• Palestras e lista de presença 

dos participantes 

• Dentista do 

Consultório odontológico 

• Dentista da 

Estratégia Saúde da Família 

• Trimestral 

 



 

EIXO PRIORITARIO Nº 8: IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTÁVEL E OUVIDORIA 

Tem como objetivo promover o bem-estar e a melhoria da saúde de todos os cidadãos, tem ainda como objetivo organizar redes de ações 

capazes de responder as necessidades sanitárias que apresentam em diferentes escalas utilizando instrumentos de gestão do SUS. 

 

Objetivos: Implementação da gestão com centralidade na garantia do acesso, fortalecimento do conselho municipal de saúde 

Metas Indicadores Responsável pela ação 

 

2022 

• Realizar conferência 

municipal de saúde. 

• Ata das reuniões e lista de 

presença dos participantes. 

 

• Secretário Municipal 

de Saúde 

• Presidente do 

Conselho Municipal de Saúde  

 

• Conferência municipais 

de saúde, a cada 4 anos 

(2023). 

• Realizar reunião mensal do 

Conselho Municipal de Saúde e 

reuniões extraordinárias sempre que 

necessário. 

• Registro em ata e lista de 

presença dos participantes. 

 

• Gestores municipais 

de saúde. 

• 48 reuniões, sendo 12 

reuniões por ano. 

 

• Sensibilizar gestores para a 

importância da ouvidoria na gestão, 

• Definição de instrumento 

de monitoramento e avaliação das 

• Gestores municipais • Fortalecimento da 



estabelecendo estratégias de 

informação e comunicação; 

divulgação da ouvidoria aos usuários 

do SUS. 

ouvidorias. de saúde ouvidoria no SUS 

 

 

EIXO PRIORITARIO Nº 9: GESTÃO DO SUS – GERÊNCIA, PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO 

 

Objetivos: Fortalecer a gestão do sus 

Metas Indicadores Responsável pela ação 

 

2022 

• Formular, gerenciar, implantar e 

avaliar o processo de planejamento 

participativo e integrado, através de 

relatório anual de gestão, programação 

anual de saúde e demais instrumentos de 

gestão. 

 

• Índice de alimentação 

regular das bases de dados 

nacionais obrigatórios 

 

• Gestores 

municipais de saúde 

 

 

 

 

• 100% de alimentação 

regular na base de dados. 



 

 

 

• Investir em qualificação e fixação 

de profissionais para o SUS. Estabelecer 

espaços de negociação permanente 

entre trabalhadores e gestores da saúde  

• Número de mesas ou 

espaços formais municipais e 

estaduais de negociação 

permanente do SUS, implantados e 

ou mantidos em funcionamento. 

• GESTORES 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 

• 2022 

• Prestação de contas de forma 

transparente da aplicação de recursos 

orçamentários e financeiros. 

 

• Alimentação de dados nos 

sistemas de dados e no portal da 

transparência. 

• Gestores 

municipais de saúde 

• Anualmente 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O Programa Anual de Saúde (PAS) 2022, é um instrumento que apresenta o detalhamento das ações, indicadores e metas anuais a 

serem atingidas, responsáveis e eventuais parcerias, bem como a previsão de recursos financeiros que podem ser disponibilizados no ano, 

para a execução das proposições do Plano de Saúde. Este, foi confeccionado de acordo com Plano Municipal de saúde 2022-2025. Tem 

como objetivo atingir as metas referente ao ano de 2022. Por meio deste instrumento, a agenda da gestão conta com um diferencial para 

execução anual das metas propostas no PAS, possui ainda relatórios quadrimestrais de prestações de contas, para os resultados anuais, 

serem apresentados no Relatório Anual de Gestão (RAG). 

Os documentos acima citados são de obrigatoriedade a serem apresentados ao Conselho Municipal de Saúde para a aprovação dos 

mesmos, e publicação das resoluções. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mauro Aparecido da Silva 

Secretário de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 


