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INTRODUÇÃO 

 

 

A Programação Anual de Saúde para o exercício de 2022 é um instrumento de gestão 

que contém o desdobramento do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2022-2025 e 

apresenta as diretrizes e ações que são prioritárias para esse exercício.  

Nas próximas páginas deste documento, serão apresentadas as ações, as metas anuais 

para cada ação definida, assim como os indicadores que serão utilizados para que o 

monitoramento e a avaliação sejam realizados. 

O resultado desta programação será avaliado nos Relatórios de Gestão (Quadrimestral e 

Anual) com a participação social, a partir do Conselho Municipal de Saúde, bem como, 

das Audiências Públicas de Prestação de Contas. 
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DIRETRIZ 1 – ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL 

OBJETIVO: Garantir o acesso e a atenção materno-infantil, promovendo o cuidado seguro e de 

qualidade na gestação, parto e puerpério, e às crianças, através da estratificação de risco e a 

vinculação das gestantes e crianças aos estabelecimentos de referência, conforme classificação de 

risco, visando reduzir a Mortalidade Materna e Infantil no município. 

METAS PARA 2022 AÇÕES  INDICADOR ANUAL 

 

Atender 100% das gestantes e 

crianças de acordo com as 

orientações da Linha Guia da 

Rede Mãe Paranaense 

1. Realizar a estratificação de risco em 

100% das gestantes e crianças 

2. Vincular e encaminhar 100% das 

gestantes e crianças aos 

estabelecimentos de referência de acordo 

com o risco estratificado 

3. Realizar 100% dos exames 

preconizados no pré-natal para todas as 

gestantes cadastradas 

 

Percentual de 

gestantes cadastradas 

 

Atingir acima de 95% de 

gestantes com 7 ou mais 

consultas de pré-natal 

1. Intensificar o cuidado no pré-natal e 

promover ações com os Agentes 

Comunitários de Saúde e Equipes, junto à 

população alvo, no intuito de captar 

precocemente as gestantes para que no 

decorrer da gestação façam 7 ou mais 

consultas de pré-natal 

Percentual  de 

gestantes com 7 ou 

mais consultas de pré-

natal 

Evitar óbitos Maternos  1. Melhorar a qualidade da assistência ao 

pré-natal, parto e puerpério para evitar 

óbitos maternos 

Número Absoluto de 

Óbito Materno 

Evitar óbitos Infantil  1. Melhorar a qualidade da assistência ao 

pré-natal, parto e puerpério e o cuidado 

ao recém nascido e crianças para evitar 

óbitos infantis 

Taxa de Mortalidade 

Infantil 

Aumentar a proporção de 

Parto Normal com relação ao 

ano anterior 

1. Ampliar as ações de promoção a saúde 

e prevenção de doenças e agravos na 

gestação e puerpério 

2. Implementar as ações junto ao Grupo 

de Gestantes com equipe multidisciplinar 

(apoio de fisioterapeuta, psicóloga e 

nutricionista).  

Proporção de Parto 

Normal 
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DIRETRIZ 2 – FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

OBJETIVO: Garantir um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem 

a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. 

METAS PARA 2022 AÇÕES  INDICADOR 

ANUAL 

Implementar 03 atividades educativas 

em saúde / ano, com o grupo de Saúde 

Mental 

1. Intensificar e dar continuidade às ações 

com equipe multidisciplinar junto aos 

grupos de Saúde Mental nas 

comunidades  

Número de 

atividades 

realizadas / 

ano 

Implementar 03 atividades educativas 

em saúde / ano, com o grupo de Idosos 

1. Intensificar as ações 

educativas/preventivas junto ao Grupo de 

Idosos 

Número de 

atividades 

realizadas / 

ano 

Implementar 03 atividades educativas 

em saúde / ano, com o grupo de 

Hipertensos e Diabéticos 

1. Intensificar e melhorar as ações junto 

ao Grupo de Hipertensos e Diabéticos, 

com equipe multidisciplinar, garantindo os 

exames preconizados e entrega de 

medicações  

Número de 

atividades 

realizadas / 

ano 

Realizar a escovação supervisionada e 

bochechos fluorados em todas as 

crianças matriculadas nas escolas 

municipais. 

1. Intensificar as ações de escovação 

supervisionada e bochechos fluorados 

nas escolas municipais 

Número de 

escovação e 

bochecho 

realizados  

Implementar 100% de gratuidade em 

exames de PSA para detecção precoce 

de patologias 

1. Fornecer exames de PSA gratuitos 

para toda a população masculina 

 

Número de 

exames PSA 

realizados  

 

Realizar 1 ação educativa em saúde / 

ano voltada a Saúde do Homem 

1. Realizar ação educativa em saúde para 

a população masculina 

Número de 

atividades 

realizadas / 

ano 

Manter e/ou aumentar a proporção de 

mamografias realizadas em relação ao 

ano anterior 

1. Intensificar as ações para realização de 

mamografias nas faixas etárias 

preconizadas, voltados à saúde da mulher 

para detecção precoce das doenças 

Proporção 

de 

mamografias 
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relacionadas realizadas 

Manter e/ou aumentar a proporção de 

exames citopatológicos realizados em 

relação ao ano anterior 

 

1. Intensificar as ações para realização de 

exames citopatológicos, voltados à saúde 

da mulher para detecção precoce das 

doenças relacionadas 

Proporção 

de exames 

realizados 

 

Realizar 1 ação educativa / ano sobre 

prevenção de DSTs 

1. Promover ações nas escolas e/ou 

comunidades, com orientações sobre a 

prevenção de DSTs 

Número de 

atividades 

realizadas / 

ano 

Realizar 1 ação educativa / ano sobre 

prevenção da gravidez na adolescência 

 

1. Promover ações educativas nas 

escolas e/ou comunidades sobre a 

prevenção da gravidez na adolescência 

Número de 

atividades 

realizadas / 

ano 

Realizar 1 ação educativa / ano voltada a 

população em geral sobre a prevenção 

de todo tipo de violências 

1. Promover ações educativas para a 

população em geral para prevenção de 

todo tipo de violências 

Número de 

atividades 

realizadas / 

ano 

Realizar 1 ação / trimestral do Programa 

do Tabagismo 

1. Implementar as ações junto ao Grupo 

de Tabagistas, com auxilio de equipe 

multidisciplinar para parar de fumar e 

fornecimento de medicamentos 

preconizados pelo programa, se 

necessário  

Número de 

atividades 

realizadas / 

ano 

 

DIRETRIZ 3 – FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

OBJETIVO: Fortalecer a Vigilância em Saúde através da Vigilância Epidemiológica, Sanitária, 

Ambiental e Saúde do Trabalhador, promovendo e protegendo a saúde da população, com ações 

capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde. 

METAS PARA 2022 AÇÕES  INDICADOR ANUAL 

Realizar 100% das 

notificações preconizadas, 

observando os prazos das 

investigações e 

1. Notificar e investigar os agravos de 

notificação compulsória, observando o 

prazo de encerramento conforme normas 

vigentes 

Número de notificações 

realizadas, investigadas 

e encerradas no prazo 
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encerramento 

Realizar 1 ação educativa / 

ano sobre prevenção de 

doenças e agravos 

relacionados a Saúde do 

trabalhador 

1. Intensificar as ações com foco na 

prevenção das doenças e agravos, bem 

como os acidentes 

 

Número de ações 

realizadas / ano 

Realizar as visitas 

domiciliares, conforme a 

meta preconizada pelo 

SISPNCD, para controle 

vetorial da dengue 

1. Intensificar as visitas domiciliares para 

controle vetorial da Dengue 

Percentual de visitas 

realizadas 

Realizar 1 ação / ano 

voltada ao combate à 

Dengue 

1. Promover ações de educação em saúde 

e orientação à população sobre o combate 

e controle vetorial da Dengue 

Número de ações 

realizadas / ano 

Realizar 1 ação / ano 

voltada ao combate à 

Febre Amarela 

1. Promover ações de educação em saúde 

e orientação à população sobre o combate 

e controle vetorial da Febre Amarela 

Número de ações 

realizadas / ano 

Realizar exame de BK em 

1% da população 

 

1. Intensificar a vigilância e a busca de 

sintomáticos, na população em geral, para 

detecção precoce das doenças de 

Tuberculose 

Percentual de exames 

realizados na 

população 

 

Implementar 1 ação / ano 

para realização de testes 

rápidos para o diagnóstico 

precoce das doenças 

relacionadas 

1. Intensificar a vigilância e a busca ativa na 

população em geral, para detecção precoce 

das doenças através de campanhas e 

realização de Testes rápidos de Hepatites 

Virais e HIV/AIDS e Sífilis 

Número de ações 

realizadas / ano 

Realizar 100% da meta do 

programa VIGIÁGUA 

1. Coletar amostras para análise e controle 

da qualidade da Água para Consumo 

Humano de acordo com o preconizado pelo 

VIGIÁGUA 

Percentual alcançado 

Atingir 100% a proporção 

dos óbitos com causa 

básica definida 

1. Intensificar a vigilância das Declarações 

de Óbitos, no intuito de não haver nenhuma 

codificação com causa básica mal-definida 

Proporção de óbitos 

com causa mal-definida 

Promover 1 ação / ano com 

orientações sobre a 

prevenção de acidentes 

1. Promover ações de educação e 

informação à população sobre os cuidados 

necessários para evitar acidentes por 

Número de ações 

realizadas / ano 
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com animais peçonhentos 

e intoxicação exógena 

animais peçonhentos e intoxicações 

exógenas 

Alcançar 100% de 

cobertura vacinal em todas 

as vacinas do calendário 

básico de vacinação de 

criança e adulto 

1. Intensificar ações e promoção de 

campanhas para atingir a meta, 

preconizada pelo Ministério da Saúde e 

SESA, nas coberturas vacinais do 

calendário básico de vacinação, realizando 

todas as campanhas nacionais e estaduais 

de vacinação e realizar busca ativa dos não 

vacinados, em parceria com os Agentes 

Comunitários de Saúde. 

Proporção de cobertura 

vacinal alcançada no 

ano 

Realizar 100% das 

inspeções preconizadas 

pela VISA nos 

estabelecimentos de 

interesse da saúde 

1. Vistoriar, monitorar, orientar e interditar, 

se necessário, estabelecimentos de 

interesse da VISA no que tange à saúde 

pública, referente à alimentos, produtos e 

serviços 

Percentual de 

inspeções realizadas 

 

DIRETRIZ 4 – IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

OBJETIVO: Promover um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o 

acesso e seu uso racional. 

METAS PARA 2022 AÇÕES  INDICADOR ANUAL 

Garantir 100% da 

Regulação Sanitária dos 

Medicamentos 

1. Promover o correto fluxo e 

armazenamento dos medicamentos, para 

que em suas variadas apresentações, 

estejam adequadamente expostos e/ou 

armazenados de acordo com as normas da 

Vigilância Sanitária e preconizado pela 

legislação farmacêutica; 

Percentual de 

aprovação da Vigilância 

Sanitária 

Realizar 1 ação / ano 

sobre o uso consciente 

dos medicamentos 

1. Programar juntamente com as Equipes de 

Atenção Básica ações de educação e 

informação à população para o uso correto 

de medicamentos e os riscos da 

automedicação 

Número de ações 

realizadas / ano 

Implementar a 

Qualificação da 

1. Utilização do Sistema de Prontuário 

Eletrônico, para informação de todas as 

ações da assistência farmacêutica nos 

Ações realizadas 
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Assistência Farmacêutica diferentes componentes, com o registro dos 

usuários dos medicamentos do município. 

Elaborar 1 Remume 1. Implementar melhorias no âmbito do 

fornecimento e disponibilidade de 

medicamentos na farmácia, com a criação 

da Remume – Relação Municipal de 

Medicamentos  

Ação realizada sim ou 

não 

 

DIRETRIZ 5 – FORTALECER A GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE 

OBJETIVO: Promover a garantia do direito à saúde e a qualidade dos serviços de saúde prestados 

a toda população, através de uma gestão municipal fortalecida e atuante frente às demandas do 

SUS. 

METAS PARA 2022 AÇÕES  INDICADOR ANUAL 

Realizar a manutenção 

da frota municipal para 

transporte da saúde 

1. Implementar a manutenção adequada da 

frota de veículos da saúde, com melhorias e 

reparos nos carros, para transportar com 

segurança os pacientes 

Ação realizada sim ou 

não 

Realizar 01 curso/ano de 

educação continuada 

para os profissionais da 

saúde 

1. Promover a educação continuada para os 

profissionais da saúde 

Número de cursos 

realizados 

Realizar a atualização do 

Plano de Cargos e 

Salários que contemple 

os funcionários da saúde 

1. Implementar a atualização e/ou 

adequação do Plano de Cargos e Salários 

dos funcionários da saúde, para a 

valorização do servidor público 

Ação realizada sim ou 

não 

Fortalecer o Programa 

Saúde dos Olhos  

1. Fortalecer e ampliar o Programa Saúde 

dos Olhos para aquisição de óculos de grau 

para as pessoas de baixa renda. 

Número de óculos 

fornecidos 

Implementar as 

discussões acerca da 

unificação dos consórcios 

1. Participar ativamente das discussões onde 

a pauta for a unificação dos consórcios da 5ª 

Região de Guarapuava, fortalecendo os 

serviços de saúde prestados para a 

população na micro região de Laranjeiras do 

Sul para facilitar o acesso. 

Ação realizada sim ou 

não 

 


