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                                                                                                                        Lista de siglas  

APS – Atenção Primária em Saúde  
CAD-ÚNICO - Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal  
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial   
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas  
CIR – Comissão Inter gestora Regional  
ESF – Estratégia Saúde da Família  
ESFSB – Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal  
HORUS – Sistema de Gestão Ass. Farmacêutica.  
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e estatística.  
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano  
PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde.  
PCCS – Plano de Cargos e Carreira  
PCD – Pessoa com deficiência   
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  
PIB – Produto Interno Bruto  
PMS – Plano Municipal de Saúde  
PPA – Plano Plurianual  
PSE – Programa de Saúde na Escola  
RMI – Rede Municipal de Informação  
SAA – Serviço de Abastecimento de Água  
SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde  
SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica  
SISREG – Sistema de Regulação  

CEREST – Centro de Referência em Saúde do trabalhador  
CID – Classificação Internacional de Doenças  
CIES – Comissão de Integração Ensino-Serviço  
CMS – Conselho Municipal de Saúde  
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde  
COAP - Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde  
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis  
ETSUS – Escola Técnica do SUS  
IAM – Infarto Agudo do miocárdio  
PAREPS - Plano de Ações Regionais de Educação Permanente em Saúde   
PAS – Programação Anual de Saúde  
PNSPI - Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa  
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência   
SIACS – Sistema Acompanhamento dos Conselhos de Saúde  
SIH – Sistema de Informação UBSar  
SIM – Sistema de Informação de Mortalidade  
SINAN – Sistema de Informação de Agravos Notificáveis  
SISPACTO – Sistema de Pactuação de Indicadores  
TFD – Tratamento Fora do Domicílio  
UTI – Unidade de Terapia Intensiva  
SUS – Sistema Único de Saúde  
UBS- Unidade Básica de Saúde  
ST – Saúde do Trabalhador  
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APRESENTAÇÃO:  

Em cumprimento à legislação organizativa do Sistema Único de Saúde SUS, em especial à Lei Complementar 141/12, a Secretaria 

Municipal da Saúde vem apresentar a Programação Anual da Saúde do Município de Centenário para o exercício 2021.  O presente 

documento é um dos instrumentos de gestão exigidos por lei, cuja finalidade é servir de guia para as ações da saúde a serem implantadas, 

desenvolvidas e executadas ao longo do exercício de 2021.   

O Município de Centenário contou com apoio do Conselho Municipal da Saúde na elaboração e aprovação das diretrizes aqui 

propostas e suas ações, aquelas elencadas pelo SISPACTO. Esta Programação Anual da Saúde – PAS 2021 está de acordo com as ações 

previstas no Plano Municipal da Saúde 2021-2024, levando-se em conta as propostas apresentadas pela sociedade durante a Conferência 

Municipal da Saúde ocorrida em junho de 2019.   

E está também em conformidade com o Plano Plurianual – PPA 2021-2024 e, portanto, em consonância com a Lei Orçamentária Anual 

do Município. Este documento apresenta inicialmente um resumo do Orçamento Público da Saúde para 2021 e em seguida, o rol de Diretrizes, 

Objetivos, Metas e Indicadores para o referido exercício. No rol de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, estão contempladas também as 

metas pactuadas no Sistema de Pactuação – SISPACTO.   

A Programação Anual da Saúde é parte importante do Relatório Anual de Gestão e auxilia na confecção dos relatórios quadrimestrais 

elaborados pela Secretaria Municipal da Saúde. É uma importante ferramenta para atualização e acompanhamento do Plano Municipal da 

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, dos coordenadores, do Conselho Municipal da Saúde e 

interessados em geral.  
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A previsão orçamentária para o exercício anual 2021 da Secretaria Municipal de Saúde é de R$ 2.758.016,66 (dois milhões, 

setecentos cinquenta e oito mil, dezesseis reais e sessenta e seis centavos).   

 

 

 

 

 

 

 

                    Desta forma, a Secretaria Municipal da Saúde apresenta a programação anual da Saúde para o ano de 2021.  
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 Fonte de Recursos  
FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL  

Valor Total do  
Teto  

GRUPO DE DESPESA  

1 – Despesas 
Pessoais e  
Encargos Sociais  

3 - Outras Despesas  
Correntes  

Centenário - TO         
Fundo  
Municipal de  
Saúde -  
SEMUS  
Programação de  
Ações  
Temáticas e de  
Gestão  

CUSTEIO DA SAÚDE        

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  274.766,56  -   

Manutenção do Serviço de Contabilidade  82.132,44  -  82.132,44 

Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 8.000,00  -   

Contribuição INSS 155.440,81 - 155.440,81  

Manutenção do PACS 149.942,56    

Manutenção do PSF 640.000,00 -   

 Manutenção da Saúde Bucal    100.000,00    
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 Manutenção da Farmácia Básica 84.000,00 -   

 Manutenção de Média e Alta Complexidade – MAC/ At. 
Ambulatorial e emergencial 

9.100,00 -   

 Manutenção da Atenção Básica – PAB FIXO 85.000,00   

Manutenção da Atenção Básica – PAB VARIAVEL 31.000,00 -   

Programa Educação Permanente - Gestão SUS 11.000,00 -   

Pab Incremento 250.000,00 -   

Enfrentamento ao Coronavírus – Covid 19 450.000,00 -   

Aquisição de Equipamentos Para UBS 242.134,29 -   

  
Manutenção Serviços Vigilância Sanitária 

114.500,00    

  -   
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Manutenção Vigilância Epidemiológica 71.000,00 -   

  -   

       

TOTAL  2.758.016,66  155.440,81 82.132,44 

 

                            PROGRAMAÇÃO BASEADA NAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE SAÚDE.  

                                                                       Diretrizes, Objetivos, Indicadores Metas da Saúde e Ações.  

Diretriz - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços público de Saúde em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das 
necessidades de Saúde, aprimorando a política de Atenção Básica especializada, ambulatorial e UBS, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do 
SUS.  

OBJETIVO - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das 
necessidades de Saúde, aprimorando a política de Atenção Básica e especializada, ambulatorial e UBS.  

                                                                                                 PARÂMETRO NACIONAL  

Nº  Tipo  Indicadores  
  

Meta  
2021 - 2024 
  

Ações/Atividades   
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1  U  MANTER A COBERTURA E 
ACOMPANHAMENTO DAS 
CONDICIONALIDADES DE SAÚDE 
DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA.    

Ampliar para 86% a cobertura de 
acompanhamento  das 
condicionalidades do Programa 
Bolsa Família (PBF).  

A1 - Realizar o acompanhamento das famílias do Programa, por 
meio da garantia dos serviços da Atenção Básica que visam o 
cumprimento do calendário básico de vacinação e o 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das 
crianças menores de sete anos, o seguimento do calendário de 
pré-natal das gestantes, da assistência pós-parto, bem como à 
realização da vigilância nutricional;  
A2 - Realizar o monitoramento dessas ações no Sistema de 
Gestão do Programa, possibilitando os registros individuais das 
condições de saúde dos beneficiários;  
A3 - Realizar atendimentos e visitas domiciliares às famílias 
beneficiárias com perfil na saúde e preencher os dados no “Mapa 
de Acompanhamento”;  
 

  

     A4 - Alimentar semestralmente o Sistema de Gestão, conforme 
calendário de vigência previsto;  
A5 - Avaliar o estado nutricional das gestantes e registrar no sistema 
bolsa família semestralmente;  
A6 - Elaborar e promover atividades em parceria com a Coordenação 
Municipal da Secretaria de Assistência Social e  
Educação, com objetivo de aperfeiçoar o acompanhamento;  
A7 - Avaliar o estado nutricional das crianças e registrar no sistema 
bolsa família semestralmente;  
A8 - Verificar a situação vacinal das crianças por meio da caderneta e 
registrar no sistema bolsa família semestralmente.  
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2  U  MANTER ACOBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA 
PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA 

 Manter a cobertura 
populacional estimada pelas 
equipes da atenção básica em 
100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A1 – Manutenção da infraestrutura física necessária ao 
funcionamento da UBS sempre que necessário;  
A2 – Dotar/manter a UBS de recursos materiais, equipamentos e 
insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses 
serviços;  
A3 – Manter o Desenvolvimento das ações de qualificação dos 
profissionais da Atenção Básica por meio de estratégias de educação 
permanente;  
A4- Garantir sistema de monitoramento e avaliação das ações com a 
coordenação da Atenção Básica – Adesão ao PSE.  
A5 - Fortalecimento da integralidade na atenção à saúde (AB e VS);  
A6 – implantar Programa Mais médicos no município;  
A7 - Ofertar atendimento qualificado com vistas à humanização da 
Atenção Básica nas visitas domiciliares realizada pelos profissionais 
da saúde como porta de entrada do SUS.  
A8 – Manter o Acolhimento e Informatização da Unidade  

    Básica de Saúde; Realizar acompanhamento sistemático do envio 
das fichas do e-SUS no site do SISAB;  
A9 - Manter atualizados os dados da Equipe de Saúde e os 
profissionais por meio do Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (SCNES);  
A10 - Alimentar mensalmente os Sistemas de Informações: 
Ambulatorial e da Atenção Básica (SIA e E-SUS). Manter o Prontuário 
Eletrônico do Cidadão – PEC, com todos os recursos necessários para 
funcionamento do mesmo – computadores, impressoras e internet;  
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3  U  MANTER A COBERTURA POPULACIONAL 
ESTIMADA PELA EQUIPE DA SAÚDE 
BUCAL.  

Manter a cobertura 
populacional estimada pela 
equipe da saúde bucal em 
100%.  

A1 - Definir as ações mínimas a serem desenvolvidas pela ESB 
integradas com outros profissionais da equipe mínima;  
A2 – Definir o processo de avaliação do trabalho da equipe, e da 
forma de acompanhamento do pacto de indicadores da Atenção 
Básica e utilização dos sistemas nacionais de informação; 
Monitoramento e avaliação da qualidade e consistência dos dados;  
A3 - Cadastrar a Equipe de Saúde Bucal por meio do Sistema de  
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); Realizar 
acompanhamento mensal do envio do CNES;  
A4 - Alimentar mensalmente os Sistemas de Informações:  
Ambulatorial e da Atenção Básica (SIA e E-SUS); Programar e  
Manter o Prontuário Eletrônico – PEC;   
A5 – Realizar visitas domiciliares de forma continua;  
A6 – Garantir Recursos Humanos na Saúde Bucal;  
A7 – Garantir recursos materiais, insumos e manutenção dos 
equipamentos para o atendimento na saúde bucal; 
A8 - Realizar acompanhamento sistemático do envio das fichas do e-
SUS no site do SISAB.  
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4  E  DIMINUIR A QUANTIDADE DE 
INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES 
SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA 
(ICSAB)  

Reduzir o número de internações 
por condições sensíveis na Atenção 
Básica. Organizar os processos de 
trabalho na Atenção Primária, 
visando o aumento da 
resolubilidade das ações ofertadas.  

A1 - Manutenção do acesso aos serviços de média e alta 
complexidade, por meio das pactuações;  
A2 – Programar as visitas domiciliares por parte dos profissionais 
médicos para os pacientes do grupo de risco em DCNT;   
A3 - Realizar campanhas educativas periódicas abordando fatores 
de risco para DM e HA;  
A4 - Programar, periodicamente, atividades de lazer individual e 
comunitário;  
A5 - Incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis para 
prevenção obesidade, DM e HA;  
A6 - Aumentar o nível de conhecimento da população sobre 
alimentação equilibrada, manutenção do peso adequado e 
benefícios da atividade física;  
A7 - Buscar adequar as orientações sobre hábitos de alimentação 
saudável e prática da atividades físicas compatíveis com a 
realidade local;  
A8 - No caso do diabetes ou hipertensão instalados, aplicar a 
terapia nutricional para a prevenção ou correção do excesso de 
peso, manutenção da glicemia, perfil lipídico e pressão arterial em 
níveis adequados;  
A9 – Incluir tema de DM e HA nas escolas junto ao PSE para 
medidas de prevenção;  
A10 – Implantar Programa de prevenção do Tabagismo em 
parceria com o PSE;  
A11 – Tratamento adequado que permita modificar a evolução da 
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doença previna as complicações e melhore a qualidade de vida dos 
portadores;  
A12 - cadastro e monitoramento dos portadores.  
 

 

5  E  AUMENTAR A MÉDIA  DE AÇÃO 
COLETIVA  DE  ESCOVAÇÃO 
DENTAL SUPERVISIONADA  

Aumentar o percentual de ação 
coletiva de escovação dental 
supervisionada.  

A1 – Realização de Escovação Dental Supervisionada nas escolas do 
município (estadual, municipais e creche), rurais e urbanas com 
doações de kits;  
A2 – Aquisição de kits, escova, pasta de dente e fio dental para os 
grupos de trabalho (crianças, adolescentes, adultos, gestantes e 
idosos).  

6  E  PROCURAR REDUZIR A 
PROPORÇÃO  DE EXODONTIA EM 
RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS  

Reduzir o percentual de exodontia, 
anualmente.  

A1 - Propor fluxo de atendimento dos usuários para garantia de 
referência aos serviços odontológicos de maior complexidade;  
A2 – Garantir primeira consulta odontológica programática e 
conclusão do tratamento.  
  

7  E  REALIZAÇÃO  DE PRO EDIMENTOS 
AMBULATORIAIS DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE PARA POPULAÇÃO 
RESIDENTE.  

Aumentar a realização de 
procedimentos ambulatoriais de 
média complexidade para a 
população residente.  

A1 – Garantir material permanente e de consumo para realização 
de procedimentos na UBS Municipal (suturas, atendimento das 
urgências, pequenas cirurgias, alguns exames, etc.);  
A2 – Manter Informatizada a UBS Municipal para o PEC a fim de 
informar os procedimentos no SISAB.  
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8  E  GARANTIR AÇÕES  DE 
MATRICIAMENTO REALIZADAS 
COM EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA 
E SAÚDE DA FAMÍLIA.  

Garantir Matriciamento pela equipe 
da Atenção Básica e Saúde da 
Família.  

A1 – Implementar as ações da AB;  
A2 - Qualificar 100% os profissionais da Estratégia Saúde da Família 
nas áreas de Saúde Mental, combate ao Tabagismo, Alcoolismo e 
outras Drogas e prevenção da  
Violência, para garantir orientação adequada de promoção da 
Saúde;  
A3 - Desenvolver ações conjuntas, priorizando: casos de 
transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e 
outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, 
pacientes atendidos nos CAPS de referência, tentativas de suicídio 
e vítimas de violência doméstica;  
A4 – Discutir casos identificados pela equipe da Atenção Básica que 
necessitem de uma ampliação da clínica em relação às Questões 
subjetivas;  
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    A5 - Criar estratégias comuns para abordagem de problemas 
vinculados à violência, abuso de álcool e outras drogas, 
estratégias de redução de danos, etc. nos grupos de risco e na 
população em geral;  
A6 - Evitar práticas que levem à psiquiatrização e medicalização 
de situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana;  
A7 - Desenvolver ações de mobilização de recursos 
comunitários, buscando construir espaços de reabilitação 
psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, 
destacando a relevância da articulação Inter setoriais (conselho 
tutelar, associações de bairro, grupos de autoajuda, etc.);  
A8 - Priorizar abordagens coletivas e de grupos como 
estratégias para atenção em saúde mental, que podem ser 
desenvolvidas nas Unidades de Saúde, bem como na 
comunidade;  
A9 - Adotar a estratégia de redução de danos nos grupos de 
maior vulnerabilidade, no manejo das situações envolvendo 
consumo de álcool e outras drogas. Avaliar a possibilidade de 
integração dos agentes redutores de danos a essa equipe de 
apoio matricial;  
A10 - Trabalhar o vínculo com as famílias, tomando-a como 
parceira no tratamento e buscar constituir redes de apoio e 
integração;  
A11 – Realizar projetos em parceria com o PSE na busca de 
recursos para execução das ações de prevenção das drogas; 
 A12 – Priorizar ações para crianças, adolescentes e jovens em 
situações de vulnerabilidade;  
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A13 - Qualificar 100% os profissionais da Estratégia Saúde da 
Família nas áreas de combate ao Tabagismo, Alcoolismo e 
outras Drogas, prevenção da Violência, entre outros, para 
garantir a orientação adequada sobre as ações de promoção da 
Saúde no município;  
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    A14 - Promover educação para prevenção do uso do álcool, tabaco, e 
outras drogas em 100% das escolas do município, mediante a 
realização de oficinas e distribuição de material instrucional;  
A15 - Promover atividade física e incentivar hábitos de alimentação 
saudável nas escolas do município e estado pelo menos quatro vezes 
ao ano, pela equipe da saúde da família;  
A16 - Promover campanhas de prevenção da violência e estímulo à 
cultura de paz através de ações Inter setoriais (escolas, igrejas, 
associações e conselhos) para a discussão dos problemas que 
estimulam a violência na comunidade e propostas de intervenção;  
A17 - Garantir referência e contra referência.  

9  M  GARANTIR REFORMAS E 
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE.  

Manter a UBS e a ambiência para o 
atendimento do usuário.  

A1 – Investir com recursos próprios da participação da receita 
conforme preconiza a Emenda Constitucional e com recursos de 
emendas parlamentares para reforma.  

10  M  ELEVAR O PERCENTUAL  DE 
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 
PARA A UBS.  

Manter equipada a Unidade Básica 
de Saúde - UBS Municipal.  

A1 – Buscar recursos de Emenda Parlamentar e investimentos com 
recursos próprios para aquisição e manutenção de equipamentos da 
UBS.  

11  M  O PERCENTUAL  DE 
VEÍCULOS ADQUIRIDOS PARA 
ATENÇÃO BÁSICA URGENCIA E 
EMERGENCIA’  

Aumentar a frota de veículos da  
Secretaria Municipal da Saúde.  

A1 - Adquirir 1 transporte utilitário para a Secretaria da Saúde; e 
manter as duas ambulâncias tipo A para remoção de pacientes.  
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12  M  MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA 
ASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO E 
REGIÃO DA SAÚDE.  

Organizar os serviços do SUS por 
meio da Rede de Atenção à Saúde 
de forma regulada, controlada e 
avaliada com a implantação de 
consórcio intermunicipal e 
interestadual.  

A1 – Realizar reuniões com municípios da região de saúde para 
implementação e resolução dos problemas da região de Saúde 
Cerrado Tocantins Araguaia;  
A2 – Garantir funcionamento do SISREG para serviço de referência e 
contra referência;  
A4 – Garantir participação ativa na Programação Pactuada -PPI;  

  

13  M  MANTER O ACOLHIMENTO COM 
CLASSIFICAÇÃO  DE RISCO 
IMPLANTADO NA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.  

Manter implantado e atualizado as 
ações de acolhimento com 
classificação de risco na UBS.  

A1 – Garantir recursos para capacitar profissionais da Atenção Básica 
para o Acolhimento e classificação de risco;  
A2 – Garantir ambiência na UBS para a Escuta Inicial onde os 
profissionais possam atender as singularidades dos usuários;  
A3 – Garantir o funcionamento do Prontuário Eletrônico – PEC para 
fortalecimento do acolhimento e classificação de risco;  
A4 – trabalhar com atendimento agendado na UBS; também ofertar 
atendimento a demanda espontânea e as urgências e emergências.  

14  M  MANTER PERCENTUAL DE 
PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS 
ELABORADOS BASEADO NOS 
PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO DAS 
EQUIPES DA  
ATENÇÃO BÁSICA.  

Realizar Implantação de 100%, na 
rede municipal de saúde, 
protocolos de atendimentos para as 
equipes da Saúde, baseado nos 
protocolos do Ministério da Saúde.  

A1 – Reunir profissionais da saúde e gestão para a elaboração de 
protocolos municipais baseados nos protocolos estaduais e 
ministeriais;  
A2 – Utilizar protocolos estaduais elaborados em oficinas conjuntas 
junto as urgência e emergência no município; A3 – Garantir a 
impressão e encadernação dos protocolos e disponibilização para as 
equipes;  
A4 – Elaborar o Regimento interno da Unidade Básica de Saúde e 
manual de normas e rotinas de funcionamento.  
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15  M  MANUTENÇÃO DO NASF.  Garantir o funcionamento do NASF.  A1 -  Garantir a contratação dos profissionais;  
A2 – Garantir recursos materiais para o atendimento dos 
profissionais;  
A3 – Garantir ambiência para o atendimento dos profissionais;  
A4 – Disponibilizar meios e condições de trabalhos de grupo e 
Matriciamento dos profissionais.  

16  M  MANTER O PERCENTUAL 
EXISTENTE DE  MATERIAL  
PERMANENTE E DE CONSUMO 
PARA A UNIDADE DA REDE DE 
SAÚDE  
MUNICIPAL.  

Garantir 100% de material 
permanente e de consumo para a 
unidade da rede de Saúde incluindo 
a UBS.  

A1 – Licitar todos os materiais necessários;  
A2 – Alocar os recursos para aquisição desses materiais segundo os 
repasses fundo a fundo e com recursos próprios;  
A3 – Elaborar planilha detalhada do consumo de material para a UBS 
de forma mensal para garantir o funcionamento adequado para os 
usuários;  
A4 – Realizar controle de estoque dos materiais. 

 

17  M  MANTER O PRONTUÁRIO ÚNICO E  
ELETRÔNICO IMPLANTADO NA 
UBS.  

Garantir o funcionamento do 
prontuário único e eletrônico, com 
internet, facilitando assim, para que 
a equipe multiprofissional avalie os 
agravos da Saúde do usuário.  

A1 – Adquirir tabletes para todos os ACS e computadores para 
todos os profissionais de todas as categorias, estabilizadores e 
Rede de internet para envio das informações;  
A2 – Garantir pagamento de internet para a UBS;  
A3 – Garantir manutenção da rede de internet e computadores e 
todos os materiais de informática para a Saúde.  

18 M FACILITAR O ACESSO DA 
POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO AOS SERVIÇOS BÁSICOS 
DE SAÚDE. 

Disponibilizar os mesmos serviços 
de Saúde que são ofertados na 
cidade para toda a população da 
zona rural do município residente 
na região Rio Negro. 

A1 – Ofertar atendimentos Médico, Odontológico, Enfermagem e 
Farmacêutico na região do Rio Negro; 
A2 – Ofertar dispensação de medicamentos através da Farmácia 
Básica para esta população; 
A3 – Realizar palestras educativa com temas de relevância, 
atualizados e de utilidade para a população residente na região; 
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 A4 – Ofertar atividades Físicas e de Lazer conscientizando a 
população sobre a sua importância para uma vida melhor e mais 
saudável. 
A5 – Ofertar atendimento psicossocial para a população residente 
na região;  

19 
 
 
 
 
 
 

M FACILITAR O ACESSO DA 
POPULAÇÃO A ESPECIALIDADES 
MÉDICAS. 

Ofertar especialidades médicas na 
Unidade Básica de Saúde do 
município. 

Disponibilizar para a população as seguintes especialidades 
médicas. 
A1 - Ginecologia. 
A2 – Pediatria. 
A3 – Cardiologia. 
A4 – Psiquiatria. 
A5 – Ultrassonografia Geral. 

 
OBJETIVO: Promover o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, garantindo sua adequada dispensação.  
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20  E/M   MANTER O PERCENTUAL  DE 
USUÁRIOS ATENDIDOS. 

  

Fornecer anualmente 85% dos 
medicamentos do componente 
básico da Assistência Farmacêutica 
para usuários do SUS no município. 
E ainda garantir os medicamentos 
de uso nas urgências e emergências 
na UBS.  
  
  

A1 - Estimar quantidades de medicamentos a serem adquiridos de 
acordo com a população e estimativa na organização do processo 
de trabalho;  
A2 - A partir da programação, a farmácia, por meio do servidor 
responsável, realiza a solicitação/aquisição dos medicamentos;  
A3 - Assegurar as condições adequadas de conservação dos 
medicamentos – armazenamento adequado;   
A4 – Realizar controle de estoque dos medicamentos;  
A5 – Realizar a dispensação e assegurar que o medicamento seja 
entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na quantidade 
adequada e que sejam fornecidas as informações suficientes para 
o uso correto;  
A6 - Orientar o correto uso dos medicamentos sob supervisão da 
farmacêutica;  
A7 – Realizar processo de Educação em Saúde pela profissional 
farmacêutica;  
A8 – Realizar atendimento ao paciente em sala privativa de forma 
acolhedora;  
A9 – Garantir o acompanhamento nos grupos como o de HIPERDIA, 
Saúde Mental entre outros;  
A10 – Aquisição de medicamentos de acordo com RENAME para 
atender a farmácia básica.  
A11 – Contratar e manter o profissional farmacêutico na  
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    Farmácia Básica com termo de responsabilidade técnica 
atualizado;  
A12 – Aquisição de medicamentos da Atenção Especializada para 
atendimento de demanda judicial conforme necessidades do 
paciente;  

21 E/M  SISTEMA HORUS IMPLANTADO.  Aprimorar 100% funcionamento do 
programa HÓRUS, e ampliar ações 
do QUALIFAR-SUS.  

A1 – Manter a Adesão ao QUALIFAR – SUS.  
A2 –. Manter Informatizada a Farmácia Básica com profissional 
qualificado.  
A3 – Aquisição de equipamentos com recursos QUALIFAR – SUS.  
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Diretriz - Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na Atenção Básica, nas redes temáticas e 
nas redes de atenção nas regiões de Saúde.    

OBJETIVO - Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede 
Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.  

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 - 2024 Ações/Atividades  

                                                                                                         PARÂMETRO NACIONAL  
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22  U /E REALIZAÇÃO DE EXAMES 
CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO 
ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 
ANOS E POPULAÇÃO DA MESMA 
FAIXA ETÁRIA.  

Alcançar a meta de realização de 
exames cito patológicos em 0,20 
em 2021.  
  

A1 - Capacitar todos os profissionais da ESF quanto ao 
conhecimento do Programa de Controle do Câncer do Colo do 
Útero;  
A2 - Implementar o rastreamento organizado da população 
feminina na faixa etária de 25 a 64 anos;  
A3 - Realizar palestras educativas, rodas de conversa na UBS e 
outros locais onde a população se reúne;  
A4 - Realizar o diagnóstico de área a fim de conhecer a realidade 
da população feminina que iniciaram a atividade sexual;  
A5 - Reunir os agentes comunitários de saúde para busca ativa 
através de visitas domiciliares, com o objetivo de realizar o 
mapeamento da área e identificação da quantidade de mulheres 
na faixa etária citada, priorizando as mulheres que iniciaram a 
atividade sexual e nunca realizaram o exame preventivo ou que 
realizaram a mais de 3 anos.  
A6 - Criar dentro da UBS o fluxo de trabalho e local específico 
para realizar atendimento do exame citopatológico do colo do 
útero, além de definição dos dias da semana e horários;  
A7 - Identificar o número absoluto de exames citopatológico 
pactuados na faixa etária de 25 a 64 anos e determinar a meta 
mensal para a realização desses exames;  
A8– Manter Implantado na rotina da unidade/equipe o livro de 
registro e acompanhamento das mulheres na faixa etária 
preconizada e realizar busca ativa das faltosas.  
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    A9 – Garantir no cronograma das equipes a realização semanal do 
exame, com agenda e acolhimento das mesmas.  
A10 – Divulgar o exame e as datas de realização dos mesmos na 
UBS através dos ACS e outros meios de comunicação.   
A11 – Realizar ações educativas com as mulheres informando 
sobre a forma de coleta e os cuidados que antecedem o exame. 
 A12 – Garantir a entrega do resultado de forma ética e sigilosa 
ofertando tratamento quando for o caso.  
A13 – Garantir material permanente e de consumo para 
realização dos exames.  
A14– contratação de profissional médico na área de ginecologia 
para dar suporte nos casos com resultados alterados.  
A15 – Confeccionar material educativo sobre o câncer do colo de 
útero para distribuição gratuita através dos ACS à comunidade.  
A16- Implementar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) às 
mulheres que apresentem resistência à realização do exame 
citopatológico do colo do útero.  
A17- Garantir aos profissionais a participação em treinamentos e 
atualizações ofertados pela Secretária Estadual da Saúde.  
A18- Garantir a operacionalização do Sistema de Informação do 
Câncer (SISCAN)  
A19- Realizar monitoramento do Indicador no site do Datasus.  
A20-Realizar Busca Ativa das mulheres na faixa etária preconizada 
pelo Ministério da Saúde para que sejam submetidas ao exame 
citopatológico do colo do útero;   
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23 U/E  REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
MAMOGRAFIA DE E RASTREAMENTO 
REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 
69 ANOS E  POPULAÇÃO DA MESMA 
FAIXA ETÁRIA.  

Manter a realização de exames de 
mamografia que em 2020 era de 0,5 
e em 2021 manter o mesmo 
percentual 0,05, permanecendo a 
mesma proporção e com 
possibilidade de aumento.  

A1 - Capacitar todos os profissionais da ESF quanto ao 
conhecimento do Programa Nacional de Controle do Câncer de 
Mama;  
A2 - Realizar o rastreamento organizado da população feminina 
na faixa etária de 50 a 69 anos;  
A3 - Realizar palestras educativas como, rodas de conversa na 
UBS e outros locais onde a população se reúne;  
A4 - Reunir os agentes comunitários de saúde para busca ativa 
através de visitas domiciliares, com o objetivo de realizar o 
mapeamento da área e identificação da quantidade de mulheres 
na faixa etária de 50 a 69 anos que nunca realizaram o exame de 
mamografia ou que não realizaram a mais de 2 anos;  
A5 - Identificar o número absoluto de exames de mamografia 
pactuados na faixa etária de 50 a 69 anos e determinar a meta 
mensal para a realização desses exames.  
A6- Implementar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) às 
mulheres que apresentem resistência à realização do exame de 
mamografia;  
A7-Realizar Busca Ativa das mulheres na faixa etária preconizada 
pelo Ministério da Saúde para que sejam submetidas ao exame 
de mamografia;   
A 8- Garantir aos profissionais a participação em treinamentos e 
atualizações ofertados pela Secretária Estadual da Saúde. 
 A 9- Garantir a operacionalização do Sistema de Informação do 
Câncer (SISCAN)  
A10 - Realizar monitoramento do Indicador no site do Datasus.  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO TOCANTINS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

CNPJ:12.013.802/0001-15   
Adm.2021/2024  

 

 
 

24 U/E/M  PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO 
SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR.  

Aumentar o percentual de partos 
normais em 50 % com ações de 
promoção e prevenção no pré-natal 
na Atenção Básica.   
  

A1 - Garantir acesso ao pré-natal de alto risco em tempo 
oportuno a todas as gestantes que necessitem do atendimento 
na nossa referência estadual;  
A2 - Acolher as gestantes com avaliação e classificação de risco e 
vulnerabilidades;  
A3 - Informar e favorecer a vinculação das gestantes do município 
com o Hospital de referência em que será realizado o parto;  
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     A4 - Coordenar o cuidado da gestante pela Atenção Básica 
através da equipe no território;  
A5 - Realizar busca ativa das gestantes faltosas, ações educativas 
direcionadas a gestantes e familiares e imunização antitetânica.   
A6 – Garantir a realização dos exames de pré-natal e testes 
rápidos de risco habitual e alto risco e acesso aos resultados em 
tempo oportuno;  
A7 - Manter equipe e infraestrutura necessária para alimentação 
regular do sistema de informação da Atenção Básica (E-SUS), e do 
programa BOLSA FAMÍLIA, utilizando as informações no 
monitoramento das ações relacionadas à Rede Cegonha.  
A8 - Informar e apoiar garantindo as gestantes o deslocamento 
para as consultas de pré-natal e para o local do parto;  
A9 – Realização de Pré-Natal na UBS com captação precoce das 
gestantes e qualificação da atenção;  
A10 – Realizar orientação individual no Pré-natal e implementar o 
grupo de gestantes com estratégias para sensibilizar o parto 
normal;  
A11 – Implementar educação permanente com os profissionais 
da Rede Cegonha;  
A12 – Realizar avaliação e monitoramento dos indicadores da 
Rede Cegonha com equipe;  
A13- Implementar estratégias de comunicação social e 
programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde 
reprodutiva;  

25  U/E/M  PROPORÇÃO  DE  GRAVIDEZ 
NA ADOLESCENCIA DE 10 A 19 
ANOS.  

  Reduzir o percentual de gravidez na 
adolescência para 30% em 2021.  

A1 - Desenvolver ações de promoção da Saúde nos territórios, 
articulando e potencializando os diversos espaços e 
equipamentos comunitários, especialmente a escola;  
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    A2 - Articular parcerias e promover, junto às famílias, atividades 
de educação em saúde relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, 
dando ênfase ao dialogo familiar como estratégias fundamental na 
melhoria das relações afetivas entre pais, responsáveis e filhos, 
favorecendo comportamentos, hábitos e ambientes seguros e 
saudáveis para adolescentes;  
A3 - Desenvolver ações educativas relacionadas à saúde sexual e 
saúde reprodutiva baseada nas demandas e necessidades trazidas 
pelos adolescentes criando ambientes participativos de discussões 
em grupo que favoreçam o exercício das relações afetivas e 
fortaleçam o autoconhecimento, o autocuidado e o cuidado com o 
outro para tomadas de decisões esclarecidas e responsáveis;  
A4 - Articular parcerias e desenvolver estratégias sistemáticas de 
busca ativa de adolescentes grávidas no território acolhendo-as e 
realizando atendimento pré-natal considerando as especificidades 
e necessidades deste grupo etário, envolvendo os parceiros e os 
familiares no atendimento;  
A5 - Ampliar o acesso aos métodos contraceptivos, como garantia 
de acesso igualitário a informações, disponibilizando os na 
Unidade Básica de Saúde.  

Objetivo - Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos), considerando as 
questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e 
nas redes de Atenção à Saúde.  

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 - 2024 Ações/Atividades   
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26  U/E/M  TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.  Manter a taxa de Mortalidade 
Infantil em 0 casos.  

A1 - Monitorar e registrar o aleitamento materno exclusivo até o 
sexto mês por meio do SISVAN/WEB;  
A2 - Promover a Semana Municipal do Aleitamento Materno e 
Alimentação Complementar Saudável;  
A3 - Realizar atendimento na primeira semana de vida do bebê;  

  

    A4 - Realizar consultas de puericultura conforme calendário do MS;  
A5 - Utilizar instrumentos de registro como a Caderneta da Saúde 
da Criança;  
A6 - Realizar em tempo oportuno a triagem neonatal;  
A7 - Realizar avaliação e classificação de sinais de risco e 
tratamento oportuno de todas as crianças, objetivando identificar 
as crianças vulneráveis;  
A8 – Manter o acompanhamento no Pré-Natal com a realização de 
7 ou mais consultas;  
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27 U/E/M  NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM 
DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE 
RESIDENCIA.  

Manter em 0 o número de óbitos 
maternos.  

A1 - Realizar a investigação de óbitos maternos;  
A2 - Preencher a ficha de investigação de óbito corretamente 
observando todos os campos;   
A3 – Ofertar consultas de pré-natal às gestantes e parceiros 
realizando a classificação e estratificação de risco das gestantes;  
A4- Identificar as gestantes de alto risco e regular para o serviço de 
referência em tempo oportuno;  
A5 – Garantir a oferta de exames preconizados no pré-natal;  
A6- Realizar eventos de promoção do parto e prevenção de 
agravos que resultam em mortalidade materna através de 
divulgação;   

28  U/M  PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE 
MULHERES EM IDADE FÉRTIL - MIF 
(10 a 49) INVESTIGADOS.  

Manter em 100 % a investigação 
dos óbitos de mulheres em idade 
fértil.  

A1 - Realizar investigação de óbitos de mulheres em idade fértil em 
tempo oportuno;  
A2 - Preencher ficha de investigação de óbito corretamente 
observando todos os campos;  
A3 - Inserir a investigação realizada no Sistema de Informação 
sobre mortalidade: módulo federal e Monitorar o SIM federal 
quanto aos prazos estabelecidos e óbitos pendentes para 
investigação.  

    A4 – Promover a Integração entre os serviços de Vigilância 
Epidemiológica e os serviços de Assistência à Saúde para 
qualificação das fichas de investigação.  

 
 

 

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 - 2024    
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29 E/M  AMPLIAR NA UNIDADE DE SAÚDE OS 
SERVIÇOS DE NOTIFICAÇÃO 
CONTINUA DA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA SEXUAL E OUTRAS 
VIOLÊNCIAS.  

Ofertar 100% os serviços de 
notificação contínua da violência 
doméstica, sexual e outras 
violências.  

A1 – Notificar, Investigar e Monitorar os casos de violência 
doméstica, sexual e outras violências no SINAN.  
A2 – Capacitar os profissionais da saúde para o aprimoramento de 
notificação e investigação de violências; 
  

30 M  PLEITEAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E PARLAMENTARES A 
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS.  

Buscar através de convênios 
ampliar a frota de ambulâncias.  

A1 – Pleitear emenda Parlamentar para a aquisição de novas 
ambulâncias para suprir demanda reprimida e reposição da frota 
com o apoio do Conselho Municipal da Saúde.  
  

31  M  ESTABELECER O FLUXO DE 
REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA, 
EM TODOS OS  
NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE NO 
MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO 
TROCA DE INFORMAÇÕES EFICIENTES.  

Criar fluxogramas de atendimento 
para todos os pontos da rede e 
implementar o acolhimento com 
classificação de risco.  

A1 – Realizar oficinas junto aos profissionais da Saúde para 
elaboração dos fluxogramas de atendimento; baseado nos 
protocolos ministeriais;  
A2 – Garantir participação em curso de acolhimento em redes para 
implantação do acolhimento na UBS.   
  

32  M  GARANTIR  ATENDIMENTO  
NOTURNO PARA OS HOMENS 
VALORIZANDO A SAÚDE DO  
TRABALHADOR.  

Garantir atendimento noturno na 
UBS, uma vez por mês, para o 
público Masculino valorizando a 
Saúde do trabalhador.  

A1 – Estender o horário de atendimento da UBS para o período 
noturno garantindo atender a demanda masculina;  
A2 – Realizar atividades exclusivas para os trabalhadores da Saúde 
no sentido da promoção e prevenção da Saúde.  
A3- Ofertar atendimentos voltado para os servidores da Secretaria 
Municipal da Saúde.  
 A4 – Ofertar atendimentos de Saúde para todos os trabalhadores 
que não dispõe de tempo durante o dia para procurar esses 
serviços.  
A5 – Ofertar para esses trabalhadores atendimentos médico, de 
enfermagem, odontológico e farmacêutico com dispensação de 
medicamentos existentes na Farmácia Básica;  
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Diretriz - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de 
doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.  

OBJETIVO - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e 
proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do 
envelhecimento saudável.  

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 - 2024 Ações/Atividades  

                                                                                                         PARAMETRO NACIONAL  

33  U/E/M  NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS  
CONGÊNITA EM MENORES DE UM 
ANO DE IDADE  

Manter no ano de 2021 o controle 
dos casos de sífilis congênita em 
menores de 1 ano de idade de 
preferência em 0.  

A1 – Aumentar o número de executores de testes rápido na 
Atenção Básica;  
A 2 - Realizar testagem rápida para a Sífilis no pré-natal e no 
parto, de acordo com as normativas vigentes;  
A 3 - Notificar casos de Sífilis em Gestantes e seus parceiros 
sexuais;  
A 4 - Notificar casos de Sífilis Congênita e acompanhar até 18 
meses de acordo com o protocolo vigente;  
A 5 - Tratar adequadamente as gestantes com sífilis e seus 
parceiros sexuais levando em consideração as intervenções 
imediata para enfrentamento da epidemia;  
A 6 - Divulgar e sensibilizar as gestantes em relação à prevenção, 
tratamento e transmissão vertical da sífilis.  
A7- Definir processos de trabalho com fluxos estabelecidos na UBS 
para o enfretamento da Sífilis adquirida, em gestantes e 
congênitas.   
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34  U 
/E/M 

NUMERO DE ÓBITOS PREMATUROS 
(de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO 
DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS 
DO APARELHO CIRCULATÓRIO, 
CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)  

Alcançar o número de óbitos 
prematuros (de 30 a 69 anos) por 
DCNT (doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas) por 
100.000 hab. em 6 casos ao ano.  

A1 - Assegurar e respeitar os prazo para o envio do Relatório 
Trimestral de Hipertensão, Diabetes e seus Fatores de Risco, 
garantindo assim a continuidade do tratamento para pacientes 
diabéticos, por meio da dispensação de insulina para controle da 
glicemia.  
A2 – Incentivar a formação de grupos junto à comunidade local 
para a prática de atividades físicas e autocuidado (com trabalho 
diferenciado para os portadores de doenças crônicas, cadastrados 
e acompanhados por meio do Relatório Trimestral de 
Hipertensão, Diabetes e Fatores de Risco como: sedentarismo, 
obesidade, tabagismo e alcoolismo;  
 

  

    A3 – Manter as ações coletivas em grupos, priorizando a 
assistência para grupos populacionais considerados de maior 
risco de agravos à saúde como: gestantes, portadores de 
hipertensão, diabetes, destacando-se ações de prevenção 
primária (redução e controle de fatores de risco), possibilitando o 
controle sistêmico e permanente da hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM)  
A4 - Fortalecer o cuidado para portador de DCNT, reestruturando 
o fluxo de atendimento aos portadores de DCNT e aqueles que 
estão em risco;  
A5 - Elaborar Plano de Ação Estratégico para o Enfrentamento de 
Doenças Crônicas – PEDCNT, em consonância com os planos em 
vigência.  
A6- realizar o rastreamento, identificação, diagnostico, 
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acompanhamento e tratamento das pessoas com Doenças 
Crônicas, assim como promover ações que minimizem os 
impactos dos fatores de risco nos índices de incapacidades e 
mortalidade pelo conjunto das quatro principais DCNT (doenças 
do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas).  
A7- Monitorar e avaliar a eficácia e o impacto das ações 
desenvolvidas no município sobre o indicador (número de óbitos 
/ taxa de mortalidade pelo conjunto das quatro doenças crônicas) 
por meio do Sistema de Informação de Mortalidade – SIM.  
A8- Implantar o Programa de Controle do Tabagismo no 
município, disponibilizando após implantação o  
Acompanhamento dos indivíduos que desejam parar de fumar;   
 

 

    A9- Implantar o Programa Academia da Saúde;   
A10- Realizar avaliação e acompanhamento do estado nutricional 
da população atendida na Atenção Básica por meio do SISVAN, o 
que possibilita elaborar ações que possam reduzir o peso e a 
obesidade no munícipio;  
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35  U/E/M PROPORÇÃO DE VACINAS 
SELECIONADAS NO CALENDÁRIO 
NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA 
CRIANÇAS MENORES DE  DOIS 
ANOS  DE IDADE PENTAVALENTE (3º 
DOSE), PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE 
(2° DOSE), POLIOMIELITE (3º DOSE), 
TRÍPLICE VIRAL (1º DOSE) COM 
COBERTURA VACINAL PRECONIZADA.  

Alcançar 75% de cobertura vacinal 
(CV) adequada do Calendário 
Básico de Vacinação da Criança 
anualmente.  

A1 - Disponibilizar as vacinas na rede de serviços quando  
Distribuída pela Secretaria Estadual de Saúde;   
A2 - Planejar as atividades de vacinação;  
A3 - Vacinar a população alvo conforme o esquema vacinal e as 
normas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização 
(PNI/SVSA/Ministério da Saúde) para cada vacina;  
A4 - Monitorar, analisar e avaliar sistematicamente os dados de 
cobertura vacinal por vacina e grupos específicos - de forma 
integrada (entre a Sala de Vacina e as demais equipes de Saúde 
da Unidade Básica de Saúde), por meio de reuniões semanais e 
mensais;  
A5 –Alimentar mensalmente o movimento de imunobiológico no 
sistema de informação SIPNI;  
A6 - Realizar estratégias de resgate de não vacinados (Busca de 
Faltosos) e ampliar a vacinação na zona rural;   
A7 – Corrigir os possíveis erros de registro no sistema de 
informação;  
A8 - Elaborar estratégias para mobilizar a população utilizando 
carros de som, rádio, cartazes, faixas, folhetos, Reuniões nas 
escolas etc. Envolvendo os agentes comunitário de Saúde, 
Agentes de Vigilância, Agentes de Endemias e outros meios;  
A9 - Estabelecer estratégias de integração e articulação com a 
Atenção Primária realizando reuniões sistemáticas, para 
estabelecer vínculos e realizar educação permanente com toda 
equipe da área de atuação;   
A10 - Buscar parcerias com a Educação, Assistência Social, 
Seguimentos Organizados e outros existentes no município; 
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    A11 – Realizar a inclusão das Doses Aplicada em pessoas de 
outros municípios;  
A12 - Definir minimamente 1 profissional técnico(a) de 
enfermagem exclusivo para Sala de Vacina (sendo o 
recomendado 2 profissionais capacitados, conforme critérios 
estabelecidos no Consenso pactuado entre Estado e municípios 
assinados em CIR na sua região de saúde.  
A13- Realizar coordenação e execução das ações de vacinação 
integrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo a 
vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as estratégias 
especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a 
notificação e investigação de eventos adversos e óbitos 
temporariamente associados à vacinação;   
A14- Garantir a gestão do estoque municipal de insumos, 
incluindo o armazenamento e o transporte desses insumos para 
seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes;  
A15- Registrar todas as doses aplicadas no Sistema Nacional de 
Informação do Programa Nacional de Imunização – SIPNI.  
A16- Providenciar o envio dos dados até o 5 º dia útil do mês 
subsequente.  
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36  U/E/M PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS 
DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 
IMEDIATA (DNCI) ENCERRADOS EM 
ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO.  

Alcançar 85% de Notificações com 
Encerramento Oportuno da  
Investigação.  

A1 - Prestar apoio técnico às unidades notificadoras;  
A2 – Coletar e consolidar os dados provenientes de unidades 
notificantes;  
A3 – Estabelecer fluxos e prazos para o envio de dados pelas 
unidades notificantes: respeitando os fluxos e prazos 
estabelecido pelo Estado;  
A4 – Enviar os dados a nível estadual, observando os fluxos e 
prazos estabelecidos pelo Estado e MS;  
A5 – Distribuir as versões do SINAN e seus instrumentos de 
coleta de dados para as unidades notificantes;  

 

     A6 – Informar à unidade federada a ocorrência de casos de 
notificação compulsória imediata, detectados na sua área de 
abrangência, residente em outros municípios, ou a ocorrência de 
surtos ou epidemias, com risco de disseminação no país;  
A7 – Avaliar a regularidade, completitude, consistência e 
integridade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de dados;  
A8 – Realizar análises epidemiológicas e operacionais;  
A9 – Divulgar informações e análises epidemiológicas;  
A10 - Executar a rotina "Fluxo de retorno" para obter os casos 
residentes notificados por outros municípios/estados e 
disponibilizar o arquivo, passiveis de fluxo de retorno, para o 
município de residência, semanalmente ou de acordo com a 
demanda.  
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37 U/E/M PROPORÇÃO DE CURA DOS NOVOS CASOS 
DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS 
ANOS DAS COORTES 

 
Alcançar 88% de cura nas coortes 
dos casos novos de hanseníase.    

A1 - Manter os insumos para a realização do diagnóstico clínico 
na UBS - exame de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa (2 tubos 
de ensaio, água quente a 45○C, água fria, alfinete de costura e 
algodão, lanterna, régua, fio dental sem sabor, pinça de 
sobrancelha, tabela de Snellen, lápis preto, tapa olho, kit de 
estesio metro, canetas ou lápis nas cores: verde, azul, lilás, 
vermelho e preto);  
A2 - Encaminhar os casos de difícil manejo para a unidade de 
referência estadual;  
A3 - Manter o quantitativo mínimo de medicamentos 
hansenostáticos e dispensar, conforme preconizado pelo PNCH e 
PECH na Unidade Básica de Saúde;  
A4 - Dispensar mensalmente o medicamento hansenostáticos 
para o paciente de hanseníase;  
A5 - Realizar consulta de enfermagem mensal;  
A6 - Realizar consulta médica minimamente de dois em dois 
meses e sempre que houver necessidade para acompanhamento 
do usuário do programa de hanseníase;  
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    A7 - Realizar avaliação neurológica simplificada no diagnóstico, de 
3 em 3 meses e/ou nos episódios reacionais, conforme preconiza 
a Portaria nº149, de 3 de fevereiro de 2016;  
A8 - Realizar busca ativa dos faltosos sistematicamente;  
A9 - Alimentar no SINAN NET as atividades desenvolvidas com os 
pacientes através do boletim de acompanhamento dos casos de 
hanseníase;  
A10 - Avaliar o grau de incapacidades físicas dos casos curados de 
hanseníase no ano de avaliação;  
A11 - Encerrar os casos novos de Hanseníase registrados no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação tratados em 
tempo oportuno;  
A12 - Realizar busca ativa de casos novos de hanseníase; A13 - 
Realizar diagnostico de hanseníase no município.  
  

38  U/E/M  NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE 
MALÁRIA.  

Manter o número de casos 
autócnes de malária em 0.  

A1 - Realizar exame de gota espeça para investigação e 
diagnóstico dos indivíduos que apresentem os sintomas e/ou 
quadro clínico da malária;  
A2 - Notificar todos os casos suspeitos de malária no SIVEP 
Malária imediatamente;  
A3 - Manter atualizado o estoque mínimo de antimaláricos;  
A4 - Tratar todos os casos confirmados de malária em até 48h a 
partir da coleta da lâmina;  
A5 - Realizar LVCs - lâminas de verificação de cura dos pacientes 
que forem tratados para malária.  
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39  U/E/M NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS 
EM < DE 5 ANOS  

Manter a incidência de AIDS em 
menores de 5 anos em 0 casos 
anualmente   

A1 – Captar precocemente a gestante para realização do TR para 
HIV e encaminhar para o SAE (Serviço de Atendimento 
Especializado) de referência para início do tratamento com ARV 
(antirretrovirais) e manter o acompanhamento na Atenção Básica.  
 

 

    A2 - Aumentar o número de executores de teste rápido na Atenção 
Básica;  
A3 - Realizar testagem rápida para o HIV no pré-natal e no parto de 
acordo com as normativas vigentes;  
A4 - Notificar gestantes infectadas pelo HIV.   
A5 - Notificar crianças expostas ao HIV;  
A6 - Realizar ações de profilaxia da transmissão vertical do HIV em 
gestantes, parturientes de acordo com as normativas vigentes. - AZT 
INJETÁVEL;  
A7 - Realizar ações de profilaxia da transmissão vertical do HIV em 
crianças expostas, de acordo com as normativas vigentes. - AZT 
XAROPE.  
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40  E/M  PROPORÇÃO DE ANÁLISES 
REALIZADAS  
EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO QUANTO AOS 
PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS,  
CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ.  

Alcançar 100% das análises 
realizadas em amostras de água 
para consumo humano, quanto aos 
parâmetros coliformes totais, cloro 
residual livre e turbidez.  

A1 - Realizar 10 coletas mensais de amostras de água de acordo com 
programação de coletas anual definidas pelo LACEN-TO e a avaliar os 
resultados das análises, para verificar a potabilidade da água de 
consumo humano;  
A2 - Realizar análise de água para o parâmetro Cloro Residual Livre, 
no momento das coletas de amostras de água para consumo 
humano;  
A3 - Inserir no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da 
Água - SISAGUA, os resultados de todas as análises de água, 
realizadas pela vigilância, para sistematização, consolidação dos 
dados e geração de relatórios;  
A4 – Acompanhar a digitação no SISAGUA através do relatório 
mensal de ‘’ cumprimento da diretriz nacional ‘’   
A5 – Garantir recursos financeiros para deslocamento e envio das 
amostras até o laboratório em Palmas mensalmente.  
A6- Manter o técnico capacitado para desenvolver e coordenar as 
atividades do programa VIGIAGUA, garantir e viabilizar a 
participação do técnico nos cursos oferecidos pela SES.  

  

    A7- Realizar atualização dos cadastros de SAA SAC e SAI em 2021 no 
SISAGUA.  
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41   
U/E/M 

NUMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM 
MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE 
IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE 
VETORIAL DA DENGUE.  

Executar no mínimo 8 ciclos de 
visitas domiciliares em imóveis 
para controle da Dengue no 
município.  

A1 – Alimentar um banco de dados local com informações das 
visitas domiciliares. Atualizar o reconhecimento geográfico (RG) das 
localidades elegíveis. Manter dados do número de imóveis 
existentes atualizados (Fonte: IBGE ou SISLOC).  
A2 – Monitorar a cobertura das visitas domiciliares durante cada 
ciclo. Realizar visitas domiciliares para eliminação de criadouros de 
Aedes Aegypti, conforme estabelecido na resolução 16 CIB Nota 
Técnica 01/2009.  
A3 – Desenvolver estratégias para redução de pendencias 
ocasionadas por visitas não realizadas devido ao fato do imóvel 
estar fechado ou de recusa do morador na entrada do ACE.  
A4 – Promover a integração entre ACS e ACE para o 
desenvolvimento das ações.  
A5 – Supervisionar as visitas domiciliares e realizar reuniões para 
verificar a situação e monitoramento da Dengue, Zika Vírus e 
chikungunia e manter em zero o número de microcefalia.  
A6 – Desenvolver ações voltadas ao controle das doenças 
provocadas pelo mosquito Ades Egypto, com relação ao lixo que 
possa servir de criadouro para sua procriação, através do cuidado 
com o meio ambiente, tais como: limpeza dos lotes baldios, dos 
quintais e ruas e ainda das calhas e caixas d’agua, coleta diária do 
lixo; etc., em toda a cidade; orientar toda comunidade quanto aos 
mutirões de limpeza com distribuição de sacos apropriados para 
lixo;  
A7-  Alimentar mensalmente o SisPNCD (Sistema do Programa 
Nacional do Controle da Dengue)  
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42 
 

U/E/M  PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO 
CAMPO DE “OCUPAÇÃO” NAS 
NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS  
RELACIONADOS AO TRABALHO.  

Alcançar 95 % de notificações com 
o campo de ocupação preenchido.  

A1 - Para VE realizar: orientação técnica aos profissionais da 
Saúde que atuam na notificação e investigação sobre o correto 
preenchimento dos campos essenciais e obrigatórios, incluindo 
o campo ocupação, das fichas de notificações dos agravos 
relacionados ao trabalho;  
A2 - Para VE realizar: revisão das fichas de notificação e 
investigação dos agravos relacionados ao trabalho de acordo 
com as notas técnicas e instrutivas;  
A3 - Para digitadores: Digitar notificações somente com o campo 
ocupação preenchido, não deixar em branco;  
A4 - Para unidades notificadoras: Preencher todos os campos 
essenciais e obrigatórios, incluindo o campo ocupação, das 
fichas de notificações dos agravos relacionados ao trabalho;  
A5 - Para NUSAT: Contribuir com a VE na qualificação das fichas 
e na orientação técnica aos profissionais de Saúde que atuam na 
notificação e investigação sobre o correto preenchimento dos 
campos essenciais e obrigatórios, incluindo o campo ocupação, 
das fichas de notificações dos agravos relacionados ao trabalho.  
  
  

 
Objetivo Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do  
Setor.  

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 - 2024  
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43  U/E/M  PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE 
REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS 
DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A 
TODOS OS MUNICÍPES NO ANO.  

Alcançar 100% de execução das 
ações da programação anual de 
Vigilância Sanitária.  

A1 - Alimentar mensalmente o SIA/SUS - Ficha BPA - com 
procedimentos de Vigilância Sanitária;  
A2 – Incentivar os servidores a participar das capacitações 
oferecidas pela Vigilância Sanitária Estadual e outras instituições 
correlatas;   
A3- Criar e Atualizar os Instrumentos Legais da Vigilância 
Sanitária;  
A4 – Executar a programação Anual de Vigilância Sanitária 
respeitando os prazos e a execução financeira.  
 

  

 

                                                                                               PARAMETRO ESTADUAL/MUNICIPAL  

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 - 2024   
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44  U/E/M  DISPONIBILIZAR VACINA CONTRA HPV  
SUS CEDIDA PELO ESTADO E VACINAR 
O PÚBLICO ALVO.  

Alcançar 75% de cobertura vacinal 
do HPV.  

A1 - Disponibilizar as vacinas na sala de Vacina da Unidade 
Básica de Saúde que acolhe e centraliza os imunobiológico.   
A2 - Viabilizar as vacinas para as áreas rurais de forma agendada 
com as equipes de Estratégia Saúde da Família em parceria com 
a Vigilância em Saúde.  
A3 - Monitorar o avanço mensal da cobertura das vacinas e 
apresentar resultados às equipes na reunião mensal de grupão.  
A5 - Implementar o SI-PNI na sala de vacina e manter internet 
para envio dos dados de forma regular com profissionais 
qualificados.  
A6 - Realizar as campanhas de Imunização de forma estratégica 
com as equipes da Saúde em todas as áreas de atuação segundo 
território.  
A7 – Disponibilizar recursos para material de apoio, alimentação 
e transporte para as equipes escaladas na ação.  

45  E/M  PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS 
COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA E 
NÚMERO DE REGISTROS DE ÓBITOS 
ALIMENTADOS NO SIM ATÉ 60 DIAS 
DO FINAL DO MÊS DE OCORRÊNCIA.  

Alcançar 100% de registros de 
óbitos alimentados no SIM em até 
60 dias da ocorrência.  

A1 - Realizar a investigação de óbitos com causa mal definida em 
tempo oportuno;  
A2 - Preencher a ficha de investigação de óbito corretamente, 
observando todos os campos;  
A3 - Monitorar o SIM quanto aos prazos estabelecidos e óbitos 
pendentes para investigação;  
A4 – Intensificar a coleta das declarações de óbitos (DO);  
A5 – Garantir o envio de dados ao SIM com regularidade;  
A6 – Aprimorar a qualidade da classificação da causa básica de 
óbito no SIM.   
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46  E/M  ALIMENTAR REGISTRO DE NASCIDOS 
VIVOS NO SINASC ATÉ 60 DIAS DO 
FINAL DO MÊS DE OCORRÊNCIA.  

Alcançar 100% de registros de 
nascidos vivos no SINASC em até 
60 dias do nascimento.  

A1 – Garantir o envio de dados do SINASC com regularidade, 
caso o nascimento seja no município e preencher a Declaração 
de Nascido Vivo – DN corretamente;  
A2 – Garantir fichas de DN junto ao município.  

  

47  M  NÚMERO DE SALAS DE VACINA DO 
MUNICÍPIO COM SI-PNI IMPLANTADO 
E ALIMENTANDO MENSALMENTE.  

Manter e aprimorar as salas de 
vacina implantadas com o SI-PNI 
alimentando as diariamente.  

A1 – Manter em funcionamento adequado e com profissionais 
qualificados a sala já existente.  
  

48 E/M  ALCANÇAR COBERTURA VACINAL 
PRECONIZADA DAS VACINAS DO 
CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO 
D0S ADULTOS.  

Alcançar 75% de cobertura vacinal 
de adultos no município.  

A1 - Disponibilizar as vacinas na sala de Vacina da Unidade Básica 
de Saúde que acolhe e centraliza os imunobiológico.   
A2 - Viabilizar as vacinas para as áreas rurais de forma agendada 
com as equipes de Estratégia Saúde da Família em parceria com a 
vigilância em saúde.  
A3 - Monitorar o avanço mensal das coberturas das vacinas e 
apresentar resultados às equipes na reunião mensal.  
A5 - Implementar o SI-PNI na sala de vacina e manter internet 
para envio dos dados de forma regular com profissionais 
qualificados.  
A6 - Realizar as campanhas de Imunização de forma estratégica 
com as equipes da saúde em todas as áreas de atuação segundo 
território.  
A7 – Disponibilizar recursos para material de apoio, alimentação e 
transporte para as equipes escaladas na ação.  

49  E/M  NÚMERO DE ENVIO PELO MENOS 1 
(UM) LOTE DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE 

Enviar 1 lote do SINAN 
semanalmente sendo 52 lotes 
enviados ao ano.  

A1 – Garantir equipamento de informática, internet e profissional 
qualificado para envio do SINAN semanalmente;  
A2 – Realizar reuniões de monitoramento semanal com a equipe 
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NOTIFICAÇÃO (SINAN), 
SEMANALMENTE.  

da saúde para garantia do envio das notificações.  

50  E/M  REALIZAR PELO MENOS 2 TESTES DE  
SÍFILIS POR GESTANTE.  

Realizar pelo menos 2 testes de 
sífilis por gestante.  

A1 – Garantir junto à pactuação integrada – PPI os exames de 
VDRL para as gestantes no primeiro e no terceiro trimestre de 
gestação;  
A2 – garantir coleta e envio das amostras para laboratório próprio 
de referência de forma semanal.  

51  U/E/M  NÚMERO DE TESTES DE HIV 
REALIZADOS.  

Aumentar o número de testes de 
HIV realizados.  

A1 – Ampliar o número de profissionais para a realização dos 
testes rápidos;  

 

    A2 – Garantir os testes no município.  

52  U/E/M  
  

PROPORÇÃO DE EXAME ANTI-HIV 
ENTRE OS CASOS NOVOS DE 
TUBERCULOSE. REALIZADOS.  

Realizar 100% de exame ANTI-HIV 
entre os casos novos de 
tuberculose.  

A1 – Realizar busca ativa dos casos de retratamento de 
tuberculose (recidiva e reingresso após abandono de tratamento) 
se houver caso registrado no ano.  
A2 – Encerrar os casos novos de tuberculose registrados no SINAN 
quando houver caso.  
A3 – Realizar tratamento diretamente observado dos possíveis 
casos pulmonares bacilíferos.  
A4 – Examinar os contatos dos casos novos de tuberculose 
pulmonar bacilifera se houverem.  
A5 – preencher a variável HIV da ficha do SINAN.  

53  PROPORÇÃO  DE  CONTATOS  
INTRADOMICILIARES DOS CASOS 
NOVOS DE TUBERCULOSE 
EXAMINADOS;  

Realizar exames de 100% dos 
contatos intradomiciliares dos 
casos novos de tuberculose.  

54  PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS 
NOVOS DE TUBERCULOSE 
PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO 
LABORATORIAL  

Alcançar 100% de cura de casos 
novos de tuberculose pulmonar 
com confirmação laboratorial.  
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55  E/M  NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR 
LEISHMANIOSE VISCERAL.  

Reduzir o número absoluto de 
óbitos por leishmaniose visceral.  

A1 – Tratar os casos confirmados de LV.  
A2 – Tratar os casos de LV maiores de 50 anos com a anfotericina 
B lipossomal.  
A3 – Realizar inquérito sorológico canino censitário.  
A4 – realizar controle químico de flebotomíneos.  
A5 – Realizar exame sorológico para LV em ao menos 12,5% da 
população canina do município a cada trimestre.  

56  E/M  PROPORÇÃO DE CÃES E GATOS 
VACINADOS NA CAMPANHA DE  
VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA.  

Vacinar 100% os cães e gatos na 
campanha de vacinação antirrábica 
canina.  

A1 – Realizar a vacinação antirrábica na população canina durante 
a campanha.  
A2 – Monitorar a circulação do vírus da Raiva na população 
canina, com envio de amostra de cães com suspeita de doença 
neurológica para diagnostico laboratorial.  
A3 – Disponibilizar Recursos financeiros para material de apoio, 
alimentação e transporte das equipes de trabalho e ainda diárias 
se houver incentivo do Ministério da Saúde através da FNS.  

57  E/M  NÚMERO DE EXAMES REFERENTES A 
SAÚDE DO TRABALHADOR 
(ENDEMIAS), APÓS ESGOTADA A 
PACTUAÇÃO (PPI), CUSTEADOS.  

Custear exames referentes a Saúde 
do trabalhador (endemias), após 
esgotada a pactuação (PPI).  

A1 – Investigar doenças ou agravos de notificação compulsórios 
relacionados ao trabalho fornecendo semestralmente o exame de 
rotina aos Agentes de Endemias que manuseiam inseticidas.  

58  E/M  NÚMERO  DE  ESTRATÉGIAS 
PARA  

Buscar a realização de encontros 
com o  

A1 – Realizar ações de Saúde do Trabalhador e aumentar o  

  

59 E/M DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM 
SAÚDE DO TRABALHADOR 
REALIZADAS EM PARCERIA COM O 
CEREST ESTADUAL.  

CEREST estadual para definir 
estratégias de desenvolvimento das 
ações em saúde do trabalhador no 
município.  

Número de equipes realizando notificação e investigação dos 
agravos à Saúde do trabalhador. E aumento do número de pessoas 
capacitadas para aplicação dos protocolos.  
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60  E/M  NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS 
PREVISTAS NOS PLANOS DE AÇÕES, 
REALIZADAS PELA EQUIPE DE 
VIGILÂNCIA NO MUNICÍPIO.  

Realizar 100% das ações educativas 
previstas nos planos de ações da 
Vigilância em Saúde.  

A1 – Articular um Núcleo para Educação Permanente no Município 
– NEP para planejamento, execução e monitoramento das ações de 
educação permanente.  

61  E/M  NUMERO  DE TESTES RÁPIDOS  DE  
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA.  

Realizar os testes rápido de 
leishmaniose visceral canina 
pactuado ao ano.  

A1 – Garantir a realização dos testes rápido de leishmaniose 
visceral canina com busca do material em Palmas, material e 
pessoal qualificado para a realização dos mesmos;  
A2 – em caso positivo, garantir o sacrifício do cão com local 
apropriado (sala estruturada) e pessoal qualificado, além de local 
apropriado para enterro do animal.  

62  E/M  NUMERO  DE ENVIO DE AMOSTRA  
(CÉREBRO) DE CÃES COM SUSPEITA DE 
DOENÇA NEUROLÓGICA PARA  
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL.  

Enviar 12 amostras de cérebro de 
cães com suspeita de doença 
neurológica para diagnóstico 
laboratorial no ano (01 por mês).  

A1 – Garantir a retirada e envio da amostra de cérebro de cães 
com suspeita de doença neurológica para diagnóstico laboratorial 
quando necessário. Disponibilizar sala equipada, caixa de isopor e 
transporte para deslocamento.  

63  E/M  PROPORÇÃO DE ESCOLARES 
EXAMINADOS PARA O TRACOMA NAS 
ESCOLAS PACTUADAS NO MUNICIPIO.  

Alcançar 20% de escolares 
examinados para o tracoma nas 
escolas pactuadas do município  

A1 – Realizar busca ativa de tracoma em população de escolares do 
1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas, por meio 
de inquéritos escolares.  
A2 – Realizar o tratamento dos casos positivos de tracoma 
inflamatório (TF/TI) e de seus contatos de acordo com a 
recomendação da Portaria n. 67 de 22 de setembro de 
2005/SVS/MS.  
A3 – Realizar parceria com o PSE para a execução das ações de 
TRACOMA e realizar campanha de acordo com orientação 
ministerial dos “três bichos” uma vez ao ano.  

64  E/M  NUMERODESISTEMASDEINFORMAÇÃO 
DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
ALIMENTADOS  

Alcançar 100% de sistemas da 
vigilância em Saúde Enviados 
mensalmente. 

A1 – Garantir material de informática, internet e profissionais 
capacitados para interlocução dos sistemas de informação.  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO TOCANTINS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

CNPJ:12.013.802/0001-15   
Adm.2021/2024  

 

  

 
 

Diretriz - Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em Saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a 
qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo 
isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da Saúde estabelecida pela Década de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde, iniciada em 2013.  

OBJETIVO - Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a 
desprecarização e a democratização das relações de trabalho.    

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 - 2024 Ações/Atividades  

                                                                                                            PARAMETRO NACIONAL  

65  U/E/M PROPORÇÃO DE AÇÕES DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE 
IMPLEMENTADAS E/OU REALIZADAS.  

Implantar e elaborar o Projeto de 
Educação permanente para os 
profissionais da Saúde no Município.  

A1 – Implementar as ações do Plano de Educação Permanente;  
A2 - Realização de levantamento junto aos servidores para 
proposição de temas para formação e desenvolvimento dos 
profissionais da Saúde;  
A3 - Participação ativa durante a elaboração do projeto por 
meio da elaboração de propostas que estejam em consonância 
com os conceitos de formação e educação permanente para 
adequá-los às distintas lógicas e especificidades do SUS, 
qualificando o serviço e os recursos humanos;  
A4 - Garantir participação dos profissionais nas capacitações, 
seminários e oficinas fora e dentro do Município;  
A5 - Ofertar capacitações periódica para os profissionais do  SUS 
no Município;  
A6 -Monitorar o processo de educação permanente 
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PARAMETRO ESTADUAL/MUNICIPAL  
  

Nº  Tipo  Indicadores  Resultado Média   
2021 - 2024 
  

Ações/Atividades  

66 E/M  NÚMERO DE PONTOS DO 
TELESSAÚDE BRASIL REDES  
IMPLANTADOS.  

Implantar 1 (um) ponto de 
TELESSAÚDE BRASIL REDES.  

A1 – Implantar junto as Universidades responsáveis ponto de 
TELESSAÚDE. Buscar junto ao órgão competente a 
disponibilização de material necessário.  
  

67  E/M  PROPORÇÃO DE TRABALHADORES 
QUE ATENDEM NO SUS, NA ESFERA 
PÚBLICA, COM VÍNCULOS  
PROTEGIDOS.  
  

Manter 100% de trabalhadores que 
atendem no SUS, na esfera pública, 
com vínculos protegidos.  

A1 - Manter 100% de trabalhadores que atendem no SUS, na 
esfera pública, com vínculos protegidos.  

  

Diretriz - Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de Saúde e com a revisão dos instrumentos de gestão, 
considerando as especificidades regionais e a concertação de responsabilidades dos Municípios, Estados e União, visando oferecer ao cidadão o cuidado 
integral.  

OBJETIVO - Aprimorar a relação Inter federativa e a atuação do Ministério da Saúde como gestor federal do SUS.  

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 – 2024 Ações/Atividades  
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                                                                                                             PARAMETRO NACIONAL  

68  U/E/M  PLANOS MUNICPAL DA SAÚDE 
ENVIADOS PARA O CONSELHO 
MUNICIPAL DA SAÚDE.  

Elaborar 1 (um) Plano Municipal da 
Saúde para o Conselho Municipal da 
Saúde a cada quatro anos.  

A1 - Elaborar o Plano Municipal da Saúde juntamente com a 
equipe da Saúde e apresentar para o Conselho Municipal da Saúde 
para apreciação e aprovação.  
A2 – Inserir o PMS no sistema SARGSUS.  

                                                                                                   PARAMETRO ESTADUAL/MUNICIPAL  

69  E/M  NÚMERO DE PROGRAMAÇÃO ANUAL 
DA SAÚDE, RELATÓRIO ANUAL DE 
GESTÃO ENVIADO PARA O CONSELHO 
MUNICIPAL DA SAÚDE.  

Elaborar 1 (uma) Programação  
Anual da Saúde, e 1 (um) Relatório 
Anual de Gestão e enviar para o   
Conselho Municipal da Saúde.  

A1 -  Elaborar a programação Anual da Saúde – PAS E o Relatório 
Anual de Gestão – RAG juntamente com a equipe da Saúde e 
apresentar para o Conselho Municipal da Saúde para apreciação e 
aprovação.  
A2 – Inserir a PAS/RAG no sistema SARGSUS.  

70  E/M  PROPORÇÃO DE CONSELHO 
CADASTRADO NO SISTEMA DE 
ACOMPANHAMENTO DOS  
CONSELHOS DE SAÚDE – SIACS.  

Manter o Conselho Municipal da 
Saúde cadastrado no sistema de 
acompanhamento dos Conselhos da 
Saúde – SIACS.  

A1 - Manter o CMS conforme lei com garantia da composição 
paritária, 50% usuários, 25% governo e 25% trabalhadores da 
Saúde e apoiar a formação para os conselheiros;  
A2 – Promover e apoiar as reuniões mensais do CMS garantindo a 
divulgação das mesmas para a comunidade/usuária do SUS e 
disponibilização de recursos para as atividades; 
 A3 – Garantir financiamento para as ações do CMS;  
A4 – Garantir a Secretaria Executiva do CMS.  

Diretriz - Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão dos gastos e qualificando o financiamento tripartite e os 
processos de transferência de recursos.  
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OBJETIVO - Melhorar o padrão de gastos, qualificar o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos, na perspectiva do financiamento 
estável e sustentável do SUS.    

Nº  Tipo  Indicadores  Meta  
2021 - 2024 

Ações/Atividades  

                                                                                                                PARAMETRO NACIONAL  

71  U/M PROPORÇÃO DE ENTES COM PELO MENOS 
UMA ALIMENTAÇÃO POR ANO NO BANCO 
DE PREÇO EM SAÚDE  

Garantir, conforme a lei 141 e o 
decreto 7.508, ao gestor da Saúde o 
controle da execução 
administrativa/gerencial e financeira 
das ações e serviços de Saúde.  

A1 - Articulação e apoio das ações para regulamentação e 
do cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, nas três 
esferas de governo;  
A2 - Participação nas reuniões das Comissões Inter gestores 
Biparti-te – CIB e Comissão Inter gestores Regional – CIR e 
câmaras técnicas;  
A3 - Articular com Municípios e Estado a regionalização da 
pactuação dos serviços de Saúde, garantindo acesso aos 
munícipes em todos os níveis de assistência PPI atualizada. 
E implantação de consórcio intermunicipal para 
fortalecimento da rede e pactuação financeira entre os 
Municípios;  
A4 - Racionalização dos gastos e otimização dos recursos, 
possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de 
Saúde de abrangência regional.   
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Diretriz - Garantir o financiamento estável e sustentável para Manutenção de Recursos Humanos no desenvolvimento das ações e serviços de Saúde na 
Atenção Básica e Especializada no Município.  

OBJETIVO - Promover o acesso da população aos serviços de Atenção Básica com qualidade e resolutividade, contribuindo no processo de organização das 
Redes de Atenção à Saúde, por meio das áreas estratégicas e ciclos de vida fortalecendo a política.  

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 - 2024 Ações/Atividades  

PARAMETRO NACIONAL  
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Diretriz - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 
mediante aprimoramento da política de atenção especializada.  

OBJETIVO - Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 
mediante aprimoramento a política da atenção especializada.  

Nº  Tipo  Indicadores  Meta 2021 - 2024 Ações/Atividades  

72  U/E/M  RECURSOS HUMANOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS DE SAÚDE NA 
ATENÇÃO BÁSICA NO 
MUNICÍPIO, E CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA 
LINHA DE FRENTE NO 
ENFRENTAMENTO AO COVID-19.  

Dotar a Unidade Básica de Saúde do 
Município (UBS) e Secretaria da Saúde 
de recursos humanos, e equipe 
especializada COVID-19 para atender as 
demandas dos usuários (e manter a 
folha de pagamento dos profissionais 
da Saúde em dia).  

A1 – Contratação/adesão ao programa mais médicos para a 
equipe de Saúde;   
 A2 – Contratação de enfermeiro para coordenação da Vigilância 
em Saúde e Assistência Ambulatorial;  
A2 – Contratação de profissionais médicos para a equipe de 
Saúde da família;  
(A3 – Contratação de profissionais para o NASF de acordo com a 
demanda;) 
A4 - Manutenção e Garantia dos profissionais 
concursados/comissionados no apoio e na equipe mínima da 
Atenção Básica e também na UBS tais como, digitadores, 
auxiliares de serviços gerais, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, técnicos e auxiliares de Saúde Bucal, atendentes, 
vigias e motoristas;  
A5 – Contratação de profissionais, médico, enfermeiro, 
fisioterapeuta, psicólogo e técnico de enfermagem para atuar no 
enfrentamento do COVID-19  
A6 – Manter Convênio com a SES/TO para capacitação de 
profissionais e atendimento no Município.  
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                                                                                                               PARAMETRO NACIONAL  

73  U/E/M  PROPORÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS 
E UBS COM CONTRATO DE METAS FIRMADO.  

Ampliar os serviços ambulatoriais 
com contrato de metas firmado.  

A1 – Realizar Tratamento Fora do Domicilio – TFD, com 
garantia de transporte para traslado dos pacientes conforme 
demanda.  
A2 – Garantir SISREG para serviço de referência e contra 
referência;  
A3 – Dotar a UBS de recursos materiais, equipamentos e 
insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para 
esses serviços;  
A4 - Dotar a UBS de recursos HUMANOS para o conjunto de 
ações propostas para esses serviços;  
A5 – Manutenção e garantia de transporte para 
encaminhamentos das urgências e emergências;  
A6- Reformar a UBS se necessário;  
  

   

Considerações finais.  

A Secretaria Municipal da Saúde vem desenvolvendo atividades de promoção, prevenção e recuperação da Saúde na Atenção Básica, tais como, melhorias 

na Unidade Básica de Saúde de acordo com programa do governo federal o REQUALIFICA-UBS, por exemplo. E investimentos em recursos humanos 

capacitando e qualificando os profissionais, e ofertando materiais de consumo permanente, para assim disponibilizar uma Saúde de qualidade atendendo 

todos os princípios do SUS.  

Para o período de 2021, de acordo com as metas propostas neste documento, as ações continuarão, com aquisições e melhorias numa luta constante no 

sentido de implementar cada vez mais a Saúde do nosso Município, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida da população de forma geral. 
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Vale ressaltar a importância que as instancias federal e estadual representam nesse processo, buscando cumprir com suas atribuições para que o Município 

possa ter suporte em tempo hábil para a organização do processo de trabalho e dar continuidade à uma administração responsável.  

Com o presente documento a Secretaria Municipal da Saúde de CENTENÁRIO, também dará continuidade ao processo de aperfeiçoamento da gestão de 

Saúde Pública em nosso município, garantindo sempre a melhoria continua dos processos e resultados críticos contribuindo na qualidade de vida de todos 

os cidadãos.  

A presente Programação será apresentada para o Conselho Municipal da Saúde de Centenário para aprovação do mesmo.  

  

                                        

                      Jânio Soares Martins                                                     Jose Ludovico Soares                                              Focílides Carvalho Silva  

                      Secretário Municipal da Saúde                                    Presidente do CMS                                                  Prefeito Municipal   

  


