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Caracterização da Secretaria Municipal de Saúde e do Município 
3.1. Dados do Município   

           

UF: Pará 

Município: São João da Ponta 

CEP: 68774- 000 

Código IBGE: 1507466 

População (censo, 2010): 5265 

Área da unidade territorial (km²): 195,918 

Densidade demográfica (hab./ km²): 26,87 

IDHM: 0,583 (censo 2010) 

Gentílico: São João Pontense ou Pontense 

Prefeito: Carlos Feitosa de Castro 

Vice-prefeito: Ilzo Cristo da Silva 

 

3.2. Dados da Secretaria Municipal de Saúde 

Razão social: Secretaria Municipal de Saúde 

CNPJ: 12.091.670/0001-40 

Endereço: Av. 27 de Dezembro S/N – Centro 

CEP: 68774-000 

Telefone/fax: (91) 3828-1142 

E-mail: sjp.saude@hotmail.com 

Nome: Maria Betânia Ferreira dos Santos 

Data da posse: 02/05/2018  

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

  

mailto:sjp.saude@hotmail.com


GLOSSÁRIO SIGLAS: 
 
APS Atenção Primária à Saúde 
AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
ACS Agentes Comunitários de Saúde 
CMS Conselho Municipal de Saúde 
CNES Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
DST Doenças Sexualmente Transmissíveis 
ESB Equipes de Saúde Bucal 
ESF Estratégia de Saúde da Família 
FNS Fundo Nacional de Saúde 
FMS Fundo Municipal de Saúde 
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 
LOA Lei Orçamentária Anual 
MIF Mulheres em Idade Fértil 
PA Pronto Atendimento 
PAB Piso de Atenção Básica 
PAS Programação Anual de Saúde 
PBF Programa Bolsa Família 
PMS Plano Municipal de Saúde 
PPA Plano Plurianual 
RENAME Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
SIA-SUS Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 
SINAN Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação 
SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 
SISVAN Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
SMS Secretaria Municipal de Saúde 
SUS Sistema Único de Saúde 
TFD Tratamento Fora do Domicilio 
UBS Unidade Básica de Saúde 
VISA Vigilância em Saúde 
  



I - Introdução 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de São João da Ponta em cumprimento 

à legislação organizativa do Sistema Único de Saúde e a Lei Complementar 

141/12, vem apresentar a Programação Anual de Saúde do Município para o 

exercício de 2019. 

Esse documento é um dos instrumentos de gestão exigidos por lei, 

servindo como um instrumento no Planejamento para as ações de saúde a 

serem implantadas, desenvolvidas e executadas ao longo do exercício de 

2019. 

Esta Programação Anual de Saúde – PAS 2019 complementa-se com as 

ações previstas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021, levando-se em conta 

as propostas apresentadas durante a VII Conferência Municipal de Saúde 

ocorrida em julho de 2017. 

Este documento prevê as prioridades e metas para os exercícios 

compreendidos na vigência do Plano Municipal de Saúde. E está também em 

conformidade com o Plano Plurianual – PPA 2018-2021 e, portanto, em 

consonância com a Lei Orçamentária Anual do Município de São João da 

Ponta. 

Este documento apresenta inicialmente um resumo do Orçamento 

Público da Saúde para 2018 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 previsão orçamentária no PPA 2018-2021 para o exercício de 2019 é de R$ 

R$ R$ 59.799.800,00 (Cinquenta e nove milhões, setecentos e noventa e nove 

mil e oitocentos reais), que está sintetizada a seguir.  

A Programação Anual de Saúde é parte importante do Relatório Anual 

de Gestão e auxilia na confecção dos relatórios quadrimestrais elaborados pela 

Secretaria Municipal de Saúde. É uma importante ferramenta para atualização 

e acompanhamento do Plano Municipal de Saúde e das metas pactuadas com 

o Estado do Pará. 

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

que o Município firmou com a sociedade, que seja um manual de consulta 

diária do gestor do SUS, de seus coordenadores, do Conselho Municipal de 

Saúde e dos interessados em geral. 



II - Síntese do Plano Plurianual da Secretaria Municipal de Saúde de São 
João da Ponta para 2019. 

 

PROGRAMA VALOR 

Gestão do SUS no Município  R$ 1.566.902,16 

Outras ações da gestão da saúde R$ 331.700,00 

Saúde da Família  R$ 445.917,15 

Saúde bucal  R$ 43.353,06 

Agentes Comunitários de Saúde R$ 148.639,05 

Saúde da Mulher e Planejamento 
Familiar  

R$ 6.193,29 

Carências Nutricionais R$ 6.193,29 

Outras ações de Atenção Básica  R$ 361.366,92 

Outros serviços de Média e alta 
complexidade, ambulatorial.  

R$ 138.519,53 

Farmácia Básica R$ 68.126,24 

Vigilância em Saúde R$ 30.966,47 

Vigilância Epidemiológica e Controle 
de Doenças  

R$ 99.092,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – Município: São João da Ponta Ano: 2019 

1º EIXO - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 

DIRETRIZ 1. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das 

necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especial, ambulatorial e hospitalar, garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.  

OBJETIVO 1: Manter o acesso à população usuária do SUS a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das suas necessidades de saúde, 
mediante o aprimoramento das políticas de atenção primária e atenção especializada e das ações de promoção e prevenção a doenças.  
 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de 
recursos 

Responsáveis Parcerias Período de 
execução 

FNS FES FMS 

          

- Equipes de Estratégia de Saúde da 
Família com médico, enfermeiro, técnico 
de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde (equipe mínima) 

Manter a 
cobertura 
populacional 
estimada pelas 
equipes de 
atenção primária 
em 100% com 3 
Equipes 
mínimas de 
Estratégia de 
Saúde da 
Família  
 

N° de equipes 
mantidas da 
Atenção 
Primária com 

100% de 
cobertura 
populacional 
estimada da 
Atenção Básica  

    Coordenação 
de APS 

  

- Manutenção das ESF 
- Prover às ESF das condições adequadas 
ao pleno funcionamento. 

Ampliar em 30% 
o nº de 
atendimentos 
pelas equipes de 
ESF 

 79 mil 
atendimentos 
de pessoas 
adscritas às 
ESF ao ano. 

    Coordenação 
de Atenção 
Primária 

  

-Manutenção de equipes de Saúde bucal 
nas ESF com cirurgião dentista, técnico 
e/ou auxiliar de saúde bucal.  

Manter a 
cobertura 
populacional 

Cobertura 
populacional 
estimada para 

    Coordenação 
de APS 
 

  



 estimada pelas 
equipes de 
Saúde Bucal em 
100% com 03 
equipes em 03 
ESF. 

as equipes 
básicas de 
saúde bucal de 
100% com 01 
equipe em cada 
ESF. 

Coordenação 
de Saúde 
Bucal 

- Manutenção do atendimento 
odontológico em atenção básica e 
prevenção em saúde bucal. 
- Assegurar provisão de material e 
equipamentos. 

Aumentar o nº 
de 
procedimentos 
em prevenção 
em saúde bucal 
em 10% 

3000 
Procedimentos 
realizados 

    Coordenação 
de Saúde 
Bucal 

  

- Privilegiar a prevenção, evitando as 
exodontias de elementos dentais que 
podem ser recuperados. 
-Realizar campanha educativa de 
prevenção bucal com ênfase em diminuir 
as exodontias nas escolas. 

Reduzir o 
percentual de 
exodontia em 
relação aos 
procedimentos 
preventivos e 
curativos em 
5%. 
 

Proporção de 
exodontia em 
relação aos 
Procedimentos 
preventivos em 
5%. 

    Coordenação 
de Atenção 
Básica/ PSE 
 
Coordenação 
de Saúde 
Bucal 

  

- Capacitar auxiliares e técnico em saúde 
bucal para realizarem ações educativas 
nas escolas. 
- Garantir a compra dos materiais 
necessários para a realização das 
atividades educativas. 

Aumentar o 
percentual de 
ação coletiva de 
escovação 
dental 
supervisionada 
em 
5% . 
 

Media da ação 
coletiva de 
escovação 
dental 
Supervisionada 
de 5% 

    Secretaria 
Municipal de 
Saúde. 
 
Coordenação 
de Atenção 
Básica/ PSE 
  
Coordenação 
de Saúde 
Bucal 

  

Execução das ações pactuadas; 
vinculação das equipes com as Instituições 
de Ensino; capacitações das equipes de 
saúde para desenvolver as ações 

Garantir as 
ações de PSE 
em 04 escolas 
prioritárias, 02 

12 ações do 
PSE realizadas 
ao longo do ano 
de 2019.  

    Coordenação 
de APS 
 
Coordenação 

  



pactuadas; monitoramento das ações 
realizadas com as escolas pactuadas.  
 

creches e 01 
escola não 
prioritária por 
todas as 
Equipes de 
Atenção Básica. 
 

 de PSE 
 
NASF 
 
Academia da 
Saúde 
 
Secretária 
Municipal de 
Educação 
 
 

- Aperfeiçoamento dos atendimentos de 
ESF e outras ações de Atenção Básica. 
- Acompanhar os beneficiários quanto aos 
pré-requisitos da saúde; 
- Fazer cumprir as políticas de 
Intersetorialidade. 

Acompanhar as 
condicionalidade
s do 
Programa Bolsa 
Família de pelo 
menos 90% dos 
cadastrados 

Cobertura de 
acompanhamen
to das 
condicionalidad
es do PBF igual 
ou superior a 
90% 

    Coordenação 
de Regulação, 
Controle e 
Avaliação e  
 
Coordenação 
de APS. 

  

- Realizar capacitação dos profissionais 
médicos e enfermeiros da Atenção Básica 
em Saúde Materno Infantil. 
- Realizar grupos de gestantes nas USF 
com enfoque na assistência ao Pré-natal e 
parto; 
- Capacitar os ACS das Unidades de ESF 
quanto à busca ativa dessas gestantes, 
bem como da importância do 
acompanhamento da gestação por meio 
do pré-natal. 

Vincular as 
mulheres ao 
local de 
ocorrência do 
parto, durante o 
acompanhament
o pré-natal, de 
acordo com o 
desenho 
regional da 
Rede Cegonha. 

90% de 
mulheres 
vinculadas ao 
local de 
ocorrência do 
parto. 

    Coordenação 
de APS.  

  

- Ampliar os atendimentos das Equipes da 
Estratégia de Saúde da Família – ESF  
- Garantir que a equipe esteja completa 

Manter as 
internações por 
causas 
sensíveis à 
atenção básica 
para 16,3%. 

Proporção de 
internações por 
causas 
sensíveis à 
Atenção Básica 
abaixo de 

    Coordenação 
de APS. 

  



 16,3%. 

- Manutenção da academia de 
Saúde. 
- Revitalização do espaço da Academia da 
Saúde 
 

Proceder à 
execução do 
Projeto de 
reforma e 
pintura dos 
aparelhos e 
estrutura. 

01 Academia de 
Saúde mantida 
e funcionando 

    Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
 
Coordenação 
de Atenção 
Primária 

  

 
- Realizar plano de ação e reestruturação 
do serviço. 
- Capacitação dos profissionais do NASF 
nos processos de trabalho. 

Manutenção e 
aprimoramento 
de 01 
Núcleos de 
Apoio à Saúde 
da Família – 
NASF. 
 

Unidade 
Mantida e 
funcionando 

    Coordenação 
de Atenção 
Primária 

  

 
- Manutenção e aquisição de materiais 
técnicos e permanentes para a sala do 
NASF. 
- Fazer relação dos itens a ser adquiridos 
- proceder a processo de compra 
 

Aparelhamento 
e/ou 
reaparelhamento 
de equipes de 
NASF. 

Aquisição de 
equipamentos e 
material 
permanente 
para o NASF 

    Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
 
Secretaria 
Municipal de 
Administração
- Setor 
compras 

  

- Intensificar a participação da população 
nas campanhas realizadas pelas USF; 
estimular a participação dos usuários das 
USF em grupo de promoção e prevenção 
da saúde, tais como: grupo de gestantes, 
hiperdia, saúde mental, entre outros.  
 

Realizar ações 
educativas de 
promoção à 
saúde e de 
prevenção de 
doenças para a 
população 
usuária do SUS.  
 

N° de ações 
educativas de 
promoção à 
saúde e 
prevenção de 
doenças 
realizadas para 
a população  
 
 

     
Coordenação 
APS. 

  



 

- Realizar ECG no Centro Especial de 
Saúde  
- Aquisição do equipamento via emenda 
parlamentar 
- Capacitação de profissional enfermeiro 
para realizar o procedimento 
- Marcação de procedimento nas unidades 
via setor de regulação. 
 

Implantar 
serviço de 
eletrocardiogram
a – ECG no 
Centro Especial 
de Saúde para 
atender as 
demandas das 
Unidades de 
Saúde da 
Família.  
 

Serviço de 
eletrocardiogra
ma – ECG 
funcionando 
 

    Coordenação 
APS. 

  

- Instituir uma coordenação responsável 
pela organização da ação 
- determinar mensalmente qual localidade 
será assistida 
- Divulgar mensalmente qual localidade 
será assistida e quais serviços serão 
oferecidos. 
- Realizar o levantamento de pessoal e 
profissionais necessários mensalmente 
- Organizar e separar materiais 
necessários mensalmente 
- Fazer o balanço mensal de cada ação 

Realizar ações 
em saúde nas 
localidades 
durante o ano 
com consultas 
médicas, de 
enfermagem, 
atendimentos 
odontológicos, 
coletas de 
PCCU, 
marcação de 
consultas, 
realização de 
testes rápidos, 
serviços 
farmacêuticos,  

06 ações de 
saúde 
realizadas 

    Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
 
Coordenação 
de APS 
Coordenação 
de VISA 
 
Coordenação 
de Regulação, 
Controle e 
Avaliação. 
 
Coordenação 
do Laboratório 
Municipal. 
 

  

Objetivo 1.2 – Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 
aprimoramento da política Básica e da atenção especializada. 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de 
recursos 

Responsáveis Parcerias Período de 
execução 

FNS FES FMS 



- Reestruturação do Laboratório; 
- Elaboração de plano de ação para a 
execução e aprimoramento das atividades. 
- Aquisição de 02 aparelhos para Backup 
- Capacitação e atualização dos 
funcionários do laboratório. 

Manutenção e 
aprimoramento 
do serviço de 
análises clínicas 
para 
atendimento de 
18.000 
procedimentos 
(exames/ano) 

18.000 
Procedimentos 
realizados 

    Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
 
Coordenação 
Laboratório 
Municipal 

  

Criação e aplicação do questionário de 
satisfação dos usuários do SUS, para 
avaliar a qualidade do atendimento; 
elaborar cronograma de visitas.  
 

Realizar 01 
avaliação anual 
de satisfação 
dos usuários nas 
unidades de 
saúde da 
família, com 
relação aos 
serviços 
prestados pelo 
laboratório 
municipal.  
 

Quantidade de 
avaliação de 
satisfação dos 
usuários com 
relação aos 
serviços 
prestados pelo 
laboratório 
municipal 
realizada  
 

     
Coordenação 
Laboratório 
Municipal 

  

- Capacitação da equipe; 
- Manutenção do Serviço; 
- Acompanhamento da demanda 
mensalmente 

Manutenção do 
Serviço de 
Diagnóstico por 
imagem para 
10.800 
procedimentos. 
(Raio X) 

     Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
 
 

  

- Capitar e encaminhar as mulheres nessa 
faixa etária em tempo hábil 
- Ampliar oferta de exames na rede de 
regulação. 

Ampliar a razão 
de exames de 
mamografia em 
mulheres de 50 
a 69 anos de 
idade para 0,04.  

Realização de 
exames de 
mamografia em 
mulheres de 
50 a 69 anos, 
ou 0,04 por 
mulher de 50 a 

    Coordenação 
de APS 
 
Coordenação 
de Regulação 
Controle e 
Avaliação 

  



 

 

Diretriz 2- Aprimoramento da rede de urgências, com expansão e adequação de UPAs, SAMU, de prontos-socorros e centrais de regulação, articulando-

a com outras redes de atenção. 

69 anos. 

- Manutenção e aprimoramento do serviço 
de 
TFD e aprimoramento do serviço. 

Oferecimento de 
atendimentos 
para tratamento 
Fora do 
Domicílio – TFD 

Todos usuários 
atendidos com 
TFD 

    Coordenação 
de Regulação 
Controle e 
Avaliação 
 
Setor TFD 

  

Objetivo 2.1 Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de 
recursos 

Responsáveis Parcerias Período de 
execução 

FNS FES FMS 

- Credenciar unidades para notificações de 
violência doméstica, sexual e outras 
violências: 
USF São João da Ponta 
USF Vila Nova 

Manter as 02 
unidades de 
Saúde com 
serviço de 
notificação 
contínua da 
violência 
Doméstica, 
sexual e outras 
violências. 

02 Unidades de 
Saúde com 
serviço de 
notificação de 
violência 
doméstica, 
sexual e outras 
violências 
implantado. 

     
Coordenação 
VISA 

  

- Reaparelhamento do serviço de 
transporte sanitário 
- Manutenção dos veículos com todos os 
serviços necessários para a melhoria do 
desenvolvimento dos mesmos. 

Ambulâncias 
prestando 
serviços.  
 

Ambulâncias 
mantidas 

    Gestor do 
SUS (Prefeito, 
Secretário de 
Saúde) 

  

- Capacitação em Urgência e Emergência 
dos profissionais lotados no setor. 

Estruturar o 
serviço de 

Serviço 24 
horas 

    Secretaria 
Municipal de 

  



 

 

Diretriz 3- Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da Rede Cegonha, com ênfase nas áreas e população de 

maior vulnerabilidade. 

- Organização dos serviços com 
fluxograma, organograma e protocolos 
instituídos. 

Pronto 
Atendimento do 
Centro Especial 
de Saúde 

funcionando Saúde 
 
Coordenação 
de Urgência e 
Emergência 

OBJETIVO 3.2: Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), 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.  Organizar a 
Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolubilidade. 

 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de 
recursos 

Responsáveis Parcerias Período de 
execução 

FNS FES FMS 

- Manutenção dos serviços de 
Planejamento 
Familiar e Saúde da Mulher. 
- Distribuição de preservativos e 
anticoncepcionais para inscritos no 
programa municipal. 

Atendimento de 
1555 mulheres 
no serviço de 
saúde da mulher 
e planejamento 
familiar. 
 

1555 mulheres 
atendidas/ano 

     
Coordenação 
APS 
 

  

- Estipular metas mensais para que cada 
USF colete o material para o exame. 
-Promover coletas de PCCU na ação em 
saúde em comunidades que são de difícil 
acesso.  
- Capacitar os profissionais que realizam 
as coletas mantendo o padrão de 
qualidade instituído pelo LACEN. 

Ampliar em o 
número de 
exames 
citopatológicos 
em mulheres 
com idade entre 
25 e 64 anos de 
idade. 

Realização de 
280 exames 
citopatológicos 
em mulheres 
entre 25 e 64 
anos de idade 
no ano. 

     
Coordenação 
APS 
 
 

  

- Aquisição de equipamentos e material 
permanente para melhorar as salas de 

Aparelhamento 
do serviço de 

Equipamentos e 
materiais 

     
Gestor do 

  



coleta de PCCU; 
- Aparelhamento do serviço de atenção à 
saúde da mulher 

atenção à saúde 
da mulher com a 
aquisição de 
equipamentos e 
material 
permanente. 
 

permanentes 
adquiridos 

SUS 

- Capacitar as ESFs em Parto 
Humanizado. 
- Fazer campanhas educativas para 
população e profissionais da área de 
saúde; 
 

Aumentar o 
percentual de 
parto normal 
para 50%. 

50% de partos 
normais 

    Coordenação 
APS 
 
Coordenação 
VISA 

  

- Organizar os serviços de Pré-Natal nas 
ESFs 
- Captação de mulheres no 1º trimestre de 
gestação. 
- Fazer campanha educativa a população; 
- Capacitar médicos e enfermeiros com os 
protocolos instituídos pelo Ministério da 
Saúde. 

Garantir às 
gestantes do 
município a 
realização de 
pelo menos sete 
consultas de 
pré-natal. 

Nascidos vivos 
de mães com 
no mínimo sete 
consultas de 
pré-natal 

     
Coordenação 
APS 
 
Coordenação 
VISA 

  

- Ampliar a oferta de testes nas ESFs 
- Realizar trabalho de conscientização 
junto à população. 

Aumentar o 
acesso ao teste 
rápido de sífilis 
nas gestantes 
usuárias do SUS 
municipal, 
segundo o 
protocolo de pré-
natal proposto 
pela Rede 
Cegonha. 

432 testes de 
sífilis realizados 
– 3 por 
gestante. 

     
Coordenação 
APS 
 
Coordenação 
VISA  

  

- Melhorar a qualidade do pré-natal. 
- Ofertar tratamento adequado quando 
mãe diagnosticada 
- Capacitar os profissionais que atuam na 

Manter em 1 a 
incidência de 
sífilis congênita 
em menores de 

1 caso novo de 
sífilis congênita 
em menores de 
1 ano de idade. 

    Coordenação 
APS 
 
Coordenação 

  



 

 

DIRETRIZ 3: 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. 

APS 1 ano de idade. VISA 

- Melhorar a qualidade do pré-natal e a 
assistência ao parto. 

Manter a 
mortalidade 
materna em 0%. 

0 (zero) óbito 
materno em 
determinado 
período e local 
de residência. 

     
Coordenação 
APS 
 
Coordenação 
VISA 

  

- Manter equipe de investigação da 
epidemiologia atualizada. 
- Capacitar profissionais da APS 

Investigar 100% 
dos óbitos 
maternos. 

100% dos 
óbitos de 
maternos 
investigados. 

    Coord. VISA 
Coord. APS 

  

- Manter equipe de investigação da 
epidemiologia atualizada 
- Capacitar profissionais da APS 

Investigar pelo 
menos 100% 
dos óbitos em 
mulheres em 
idade fértil (MIF) 
 

100% de óbitos 
de mulheres em 
idade fértil (MIF) 
investigados. 

     
Coordenação 
APS 
 
Coordenação 
VISA 

  

- Melhorar a qualidade do pré-natal; 
- Melhorar a assistência à gestante no 
trabalho de parto; 
- Capacitar ESFs em Humanização; 
 

Reduzir a 
mortalidade 
infantil para a 
taxa de 1/1.000  
 

Taxa de 
mortalidade 
infantil igual ou 
inferior a 
1/1000. 

     
Coordenação 
APS 
 
Coordenação 
VISA 

  

OBJETIVO 1. 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 transm. E na promoção do envelhecimento saudável.  
Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecendo as ações de 
promoção e prevenção. 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de Responsáveis Parcerias Período de 



 

DIRETRIZ 3: 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. 

recursos execução 

FNS FES FMS 

-Promover ação em saúde nas USF. 
-Acompanhamento junto a coordenação de 
atenção básica e monitoramento. 

Reduzir em 2% 
a taxa de 
mortalidade 
prematura (< 70 
anos) por DCNT. 
 

70 ou menos 
óbitos 
prematuros 
(<70 anos) pelo 
conjunto das 
quatro 
principais 
DCNTs 
(doenças do 
aparelho 
circulatório, 
câncer, 
diabetes e 
doenças 
respiratórias 
crônicas). 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

  

- Realizar uma campanha de vacinação 
contra Influenza nas Unidades de Saúde 
do município, buscar estratégias em 
conjunto com todas as coordenações para 
o alcance das metas estabelecidas pelo 
MS.  
- Atingir cobertura de 90% nas USF. 
- Humanizar os profissionais; 
- Realizar propagandas na mídia; 
- Realizar Educação em Saúde; 

Alcançar a 
cobertura 
vacinal da 
Influenza para 
os idosos, em no 
mínimo 90 % 
visando atender 
às diretrizes do 
Ministério da 
Saúde.  
 

 
90% de 
cobertura 
vacinal na 
população 
acima de 60 
anos. 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

  

OBJETIVO 2. Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.  Fortalecer a 
promoção e a Vigilância em Saúde. 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de Responsáveis Parcerias Período de 



recursos execução 

FNS FES FMS 

- Execução dos planos de ação. 
Educação em Saúde 
Mutirões e Ações nas Comunidades 

Manutenção dos 
serviços de 
Vigilância 
Epidemiológica 
e controle de 
zoonoses  
 

Cobertura 
vacinal de 95% 
Redução em 
50% dos casos 
de Malária e  
Dengue 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

  

- Promover a prevenção de riscos à saúde 
da população. 
Treinamento dos profissionais que atuam 
em salas de vacinas 
Capacitação de profissionais de APS 

Alcançar 90% de 
cobertura das 
vacinais 
adequadas do 
calendário 
básico de 
vacinação da 
criança no 
Município. 

90% vacinas do 
Calendário 
Básico de 
Vacinação da 
Criança com 
coberturas 
vacinais 
alcançadas. 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

  

- Manutenção dos serviços de Vigilância 
Epidemiológica Ambiental e Controle de 
Zoonoses. 
Manutenção de atendimentos nas USF 
seguindo os protocolos estabelecidos 

Aumentar a 
proporção de 
cura nas coortes 
de casos novos 
de tuberculose 
pulmonar 
bacilífera no 
Município para 
85%. 

Proporção de 
cura de casos 
novos de 
tuberculose 
pulmonar 
bacilífera. 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

  

- Realizar capacitação da classe médica 
sobre a importância do preenchimento 
correto da causa básica de óbito. 
Capacitar profissionais da APS 

Aumentar a 
proporção de 
registro de 
óbitos com 
causa básica 
definida para 
92% dos casos. 

92% de registro 
de óbitos com 
causa básica 
definida 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

  

- Notificar os casos suspeitos; 
- Solicitar exames para encerramento do 

Encerrar 80% ou 
mais das 

Proporção de 
casos de 

     
Coordenação 

  



caso; 
- Acompanhar a evolução do caso e 
encerrar no SINAN. 

doenças 
compulsórias 
imediatas 
registradas no 
Sistema de 
Informações 
sobre Agravos 
de Notificação 
(Sinan), em até 
60 dias a partir 
da data de 
notificação. 

doenças de 
notificação 
compulsória 
imediata 
(DNCI), 
encerradas em 
até 60 dias 
após notificação 

VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

- Implantação do Serviço; 
- Qualificação dos profissionais da APS e 
VISA. 

Implantar no 
Município 
serviço 
continuação de 
notificação de 
casos de 
doenças ou 
agravos 
relacionados ao 
trabalho  
 

Serviço 
Implantado 

     
Coordenação 
VISA 
 
 

  

- Intensificar as campanhas em todo o 
Município; 
- Intensificar Campanhas educativas 

Garantir a 
vacinação anti-
rábica para 89% 
dos cães na 
campanha 

89% de cães 
vacinados na 
campanha de 
vacinação anti-
rábica canina. 

    Coord. VISA   

- Manter equipe de Agentes de Endemias; 
- Aprimorar os registros das visitas 

Realizar visitas 
domiciliares para 
controle da 
dengue em 
Todos os 
imóveis 
ocupados. 
 

Todos imóveis 
visitados em 
pelo menos 04 
ciclos de visitas 
domiciliares 
p/controle da 
dengue 

     
Coordenação 
VISA 
 
 

  



Reestruturar a Vigilância Sanitária; 
- Capacitar os servidores da área 

Execução de 
todas as ações 
de vigilância 
Sanitária no 
Município 

Ações 
executadas 

     
Coordenação 
VISA 
 
 

  

- Garantir o encaminhamento médico para 
a testagem; 
- Capacitar equipes de saúde enfatizando 
sobre o tratamento e acompanhamento. 

Garantir a 
realização de 
exames Anti-HIV 
em 100% dos 
casos novos de 
tuberculose. 

Proporção de 
exame Anti-HIV 
realizados entre 
os casos novos 
de tuberculose. 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

  

- Ampliar as campanhas preventivas Reduzir a 
incidência de 
AIDS em 
menores de 5 
anos para zero 
casos por ano 

0 (zero) casos 
novos de AIDS 
em menores de 
5 anos. 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

  

- Ampliar a oferta de testes na rede 
pública; 
- Realizar trabalho educativo junto à 
população. 

Aumentar o 
acesso ao teste 
rápido de sífilis 
nas gestantes 
usuárias do SUS 
municipal, 
segundo o 
protocolo de pré-
natal proposto 
pela Rede 
Cegonha. 

3 testes de 
sífilis por 
gestante. 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 
 

  

- Garantir a consulta do paciente e seus 
contatos nas USF. 

Garantir exames 
de 100% dos 
contatos 
intradomiciliares 
de casos novos 
de hanseníase.  

100% de 
contatos 
intradomiciliares 
de casos novos 
de hanseníase 
examinados. 

     
Coordenação 
VISA 
 
Coordenação 
APS 

  



 

 

Diretriz 4- FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO SUS.  
 

 

- Capacitar pessoal para realizar a ação; Manter em 80% 
a proporção de 
análises 
realizadas em 
amostras de 
água para 
consumo 
humano, quanto 
aos parâmetros 
coliformes totais, 
cloro residual 
livre e turbidez. 

Realizar 22% 
das análises 
das amostras 
de água para 
consumo 
humano quanto 
aos parâmetros 
coliformes 
totais, cloro 
residual livre e 
turbidez. 

     
Coordenação 
VISA 
 
 

  

 Objetivo 4.1 – Investir, na infraestrutura dos equipamentos públicos do SUS, na promoção da qualificação e atualização profissional dos trabalhadores do SUS e na 
manutenção dos serviços oferecidos para todas as áreas da Saúde, quais sejam, Atenção Primária, Atenção Especializada, Ambulatorial e Hospitalar, Redes de Atenção à 
Saúde, Vigilância em Saúde e Serviços Complementares.  
 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de 
recursos 

Responsáveis Parcerias Período de 
execução 

FNS FES FMS 

 
- Previsão orçamentária e financeira; 
abertura de processo licitatório para itens 
que não constem em licitação vigente.  
 

 
- Adquirir 
equipamentos e 
materiais 
permanentes. 
(computadores, 
eletroeletrônicos

 
- Unidades de 
Saúde 
contempladas 
com 
equipamentos e 
material 

    Secretaria 
Municipal de 
Saúde. 
 
Secretaria 
Municipal de 
Administração

  



, 
eletrodomésticos
, mobiliários e 
equipamentos 
em geral, 
incorporáveis ou 
não ao 
patrimônio) para 
100% das 
unidades da 
rede.  
 

permanente  
 

- Setor 
compras 

  
- Manter os contratos de serviços, compras 
e locações em vigência; manter o 
pagamento do quadro de pessoal incluindo 
estagiários contratados; solicitar abertura 
de processo licitatório quando existir 
demanda; realizar a previsão orçamentária 
e financeira.  
 

 
- Promover 100 
% a gestão dos 
recursos 
financeiros, 
patrimonial, de 
pessoal, de 
material e 
insumos, de 
serviços e dos 
processos de 
trabalho para 
manter em 
funcionamento a 
SEMSA.  
 

 
- 100% de 
equipamentos 
públicos do 
SUS mantidos  
 

 
 

    
Secretaria 
Municipal de 
Saúde. 
 
Secretaria 
Municipal de 
Administração
- Setor 
compras 

  

 
- Viabilizar a contratação de serviços de 
qualificação profissional; tramitar os 
protocolos de qualificação conforme 
fluxograma; viabilizar parcerias com o 
Estado e Instituições de Ensino; previsão 
orçamentária e financeira.  
 

Capacitar 80 % 
dos servidores 
através do 
Programa de 
Educação 
Permanente em 
Saúde – PEPS.  
 

- 80% de 
servidores 
capacitados 
através do 
Programa de 
Educação 
Permanente em 
Saúde - PEPS  

     
Secretaria 
Municipal de 
Saúde. 
 
Secretaria 
Municipal de 
Administração

  



 

 

 

Diretriz 8- Garantia de assistência farmacêutica no âmbito do SUS 

 - Setor 
compras 

 Objetivo 8.1 – Ampliar a implantação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus) como estratégia de qualificação da gestão da 

Assistência Farmacêutica no SUS. 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de 
recursos 

Responsáveis Parcerias Período de 
execução 

FNS FES FMS 

- Manutenção da Farmácia Básica Implantar o 
Sistema 
Nacional de 
Gestão da 
Assistência 
Farmacêutica – 
Hórus ou SIGAF 
– Sistema 
Integrado de 
Gerenciamento 
de Assistência 
Farmacêutica 
para 
atendimento de 
01 unidade. 

01 unidade 
implantada e 
funcionando. 

    Coordenação 
da 
CAF 

  

- Aquisição de equipamentos para a CAF e 
unidades dispensadoras das USF 
- Contratar Farmacêutico para coordenar a 
Assistência Farmacêutica Municipal. 

Ampliar rede de 
assistência 
farmacêutica. 
 

Equipamentos e 
materiais 
permanentes 
adquiridos 

    Gestor do 
SUS 

  



 

 

Diretriz 11- Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais e 

trabalhadores de saúde. 

 

  

Objetivo 11.1 – Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de 
recursos 

Responsáveis Parcerias Período de 
execução 

FNS FES FMS 

- Nomear responsáveis pelas ações de 
educação Permanente. 
- Construir o Plano Municipal de Educação 
Permanente. 

Implementação 
de ações de 
educação 
permanente p/ 
qualificação das 
redes de 
Atenção, 
pactuadas na 
CIR  
 

1 ação de 
educação 
permanente 
implementada 
e/ou realizadas. 

    Gestor do 
SUS 

  

          

-Constar no Plano de Educação 
Permanente; 
-Nomear responsável pela execução do 
Plano; 
-providenciar estrutura física para dar 
suporte 

Realizar 01 
oficina de 
humanização 
por ano em cada 
unidade de 
Saúde 

03 oficinas de 
humanização 

    Gestor do 
SUS 

  



Diretriz 12- Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa 

com foco em resultados, participação social e financiamento estável. 

Objetivo 11.1 – Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. Objetivo 12.1 – Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, 
lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de Saúde, agentes de combate as endemias, educadores populares com o SUS. 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de 
recursos 

Responsáveis Parcerias Período de 
execução 

FNS FES FMS 

Disponibilizar espaço físico; 
- Alocar um servidor para prestar o serviço 

Criar e manter a 
Secretaria 
Executiva do 
Conselho 

Unidade 
administrativa 
mantida 

    Gestor do 
Município 

  

- Modificar a legislação; 
-Alterar composição do Conselho segundo 
representatividade e assiduidade nas 
reuniões mensais. 

Cadastrar o 
Conselho 
Municipal de 
Saúde de São 
João da Ponta 
no SIACS. 
 

Conselho 
Cadastrado 

    Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
Conselho 
Municipal de 
Saúde 

  

-Disponibilizar recursos. 
- Incentivar a participação dos 
Conselheiros. 

Incentivar a 
participação dos 
conselheiros e 
delegados do 
Município em 
Conferências 
Estadual e 
Nacional 
participação e 
pelo menos 1/3 
dos conselheiros 

03 conselheiros 
inscritos em 
Conferências 
Estadual e/ou 
Nacional 

    Gestor da 
Saúde 

  

- Disponibilizar recursos; 
- Promover cursos de Capacitação; 

Capacitar todos 
os 
Conselheiros 
Municipais de 
Saúde 

Todos 
conselheiros 
Capacitados 

    Gestor da 
Saúde do 
Município 

  



 

Diretriz 13- Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

 

Objetivo 13.1 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

Ações Metas  Produto Recursos Fontes de 
recursos 

Responsáveis Parcerias Período de 
execução 

FNS FES FMS 

-Formação de equipes de gestão com 
contador, administrador, e técnicos; 
-Aprovação de lei que garanta as 
coordenações dos diversos setores; 
- Formação de equipes multidisciplinar 
para avaliação das metas mensais; 
- Capacitação de servidores da área de 
gestão. 

Manutenção e 
aprimoramento 
das atividades 
de Gestão da 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde  

01 Equipe de 
gestão formada 
05 
coordenadorias 
instituídas; 
100% dos 
instrumentos de 
gestão em dia. 
Central de 
Regulação 
regulando 100% 
dos 
procedimentos. 

    Gestor do 
SUS 

  

 Manutenção do 
CAF  

01 unidade 
funcionando 

    Gestor do 
SUS 

  

- Disponibilizar espaço para o atendimento 
aos usuários; 
 

Manutenção da 
Ouvidoria 
Municipal  

01 Ouvidoria 
funcionando 

    Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
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